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P/19/096 – Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach 
 
 
 
 
 
 
 
Z wystąpienia pokontrolnego wyłączono informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.). Wyłączeń dokonano w 
interesie przedsiębiorcy  
W wystąpieniu  fragmenty podlegające wyłączeniu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy oznaczono jako: […]TP. 
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I. Dane identyfikacyjne 
Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu, 37 – 700 Przemyśl ul. Sielecka 9 
(dalej Urząd lub PUCS w Przemyślu) 

Pan Andrzej Pasternak – Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Przemyślu, od 14 lipca 2017  r. (dalej Naczelnik Urzędu lub Naczelnik PUCS). 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki, poprzednio pełnili: 
- Jadwiga Zenowicz, Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu, w okresie od 10 czerwca 
2016 r. do 28 lutego 2017 r., 
- Jadwiga Zenowicz, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Przemyślu, w okresie od 1 marca 2017 r. do 13 lipca 2017 r. 

(akta kontroli str. 3) 
 

1. Identyfikacja zagrożeń i wdrażanie rozwiązań w celu zwalczania nielegalnego 
przywozu towarów w przesyłkach pocztowych o niskich wartościach na obszar 
celny Unii oraz płacenia należności przywozowych. 

2. Nadzór nad obrotem przesyłkami pocztowymi o niskich wartościach 
przywożonymi na obszar Unii przez Pocztę Polską. 

3. Nadzór nad obrotem przesyłkami o niskich wartościach przywożonymi na obszar 
Unii przez operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony spoza UE. 

 
 

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Marek Wójtowicz, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr  LRZ/115/2019 z 16 lipca 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

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

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  
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Kontroler 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nadzór Naczelnika PUCS nad obrotem 
przesyłkami pocztowymi i kurierskimi o niskiej wartości przeciwdziałał nielegalnemu 
przywozowi towarów i ich wprowadzeniu do obrotu na terenie Polski. 

 

Naczelnik Urzędu okazjonalnie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
oraz uczestnictwem w międzynarodowych operacjach, prowadził działalność 
analityczną mającą na celu identyfikację zagrożeń związanych z nielegalnym 
przywozem na obszar celny Unii towarów w przesyłkach pocztowych i kurierskich 
o niskich wartościach oraz unikania płacenia należności przywozowych. 
Wprowadzał również środki ograniczające te zagrożenia. Do identyfikacji 
i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi 
o niskich wartościach wykorzystywano także informacje od innych służb. Zakres 
tych działań i wprowadzone w ich wyniku rozwiązania dostosowane były do liczby 
przesyłek o niskich wartościach przedstawianych do odprawy celno-skarbowej 
w PUCS. 
W wyniku prowadzonego nadzoru wprowadzono mechanizmy zapewniające, że 
wszystkie przesyłki pocztowe o niskich wartościach dostarczane spoza Unii przez 
Pocztę Polską były przedstawiane na stanowiska odpraw celnych. Przy typowaniu 
przesyłek do kontroli wykorzystywano urządzenia techniczne (RTG), psy służbowe, 
jak również inne dostępne rozwiązania systemowe. Zapewniono również 
odpowiedną obsadę kadrową oraz wyposażenie Miejsca Wyznaczonego (MW) 
Poczta Polska w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kontroli. W tym zakresie 
wymagane było powiększenie powierzchni magazynowej. 
W związku ze skalą obrotu, zakres działań kontrolnych w odniesieniu do przesyłek 
pocztowych i kurierskich był duży (kontroli celno-podatkowej poddano 40% obrotu 
pocztowego i 61% kurierskiego), co przyczyniło się do ograniczenia nadużyć celno-
podatkowych. 
Prowadzony nadzór zapewnił przedstawianie wszystkich przesyłek kurierskich 
o niskich wartościach spoza obszaru Unii, przeznaczonych do adresatów w Polsce, 
organom celno-skarbowym zgodnie z przepisami prawa. Przesyłki do kontroli 
typowane były na podstawie analizy ryzyka dokonywanej przez funkcjonariusza 
celno-skarbowego, m. in. w oparciu o analizę danych wykazanych w deklaracjach 
przesyłanych przez firmy kurierskie. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Identyfikacja zagrożeń i wdrażanie rozwiązań w celu 
zwalczania nielegalnego przywozu towarów 
w przesyłkach pocztowych o niskich wartościach na 
obszar celny Unii Europejskiej oraz unikania płacenia 
należności przywozowych. 

 
 

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

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

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 
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1.1.  Działania podejmowane przez Naczelnika PUCS w latach 2017-
2019 (I półrocze) w celu identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń 
dotyczących nielegalnego przywozu na obszar celny Unii 
towarów w przesyłkach pocztowych i kurierskich o niskich 
wartościach oraz unikania płacenia należności przywozowych.  

Naczelnik Urzędu prowadził działania analityczne, prognostyczne i badawcze 
w zakresie nielegalnego przywozu towarów na obszar celny Unii w przesyłkach 
pocztowych i kurierskich o niskich wartościach oraz unikania płacenia należności 
przywozowych od tego rodzaju przesyłek. Działania te prowadzone były 
okazjonalnie w związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w obrocie towarami 
nie objętymi procedurą celną oraz uczestnictwem w międzynarodowych operacjach 
związanych z nielegalnym przemieszczaniem towarów. Obowiązek prowadzenia 
działań analitycznych w zakresie przesyłek o niskich wartościach nie wynikał 
z opracowanych przez Ministerstwo Finansów (MF) lub Izbę Administracji Skarbowej 
(IAS) w Rzeszowie wytycznych, procedur, standardów i metodyk.  
Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu zadaniem prowadzonych analiz w zakresie 
przedmiotowym jak i podmiotowym jest ocena możliwości występowania zagrożeń 
oraz wskazanie działań zaradczych dążących do ich wyeliminowania np. poprzez 
tzw. systemową analizę ryzyka (zastrzeżenia systemowe, jako aspekt prewencyjny). 
W związku z czym analizy nie są skierowane na aspekty tylko i wyłącznie przesyłek 
o niskich wartościach lecz prowadzone są zgodnie z ryzykami umiejscowionymi 
w obszarach ryzyka w oparciu o Systematykę Obszarów Ryzyka, którą powołano 
Instrukcją Analityczną wynikającą z polityki zarządzania procesem analitycznym. 
Głównymi zagrożeniami, które mogą dotyczyć przesyłek o niskich wartościach są 
ryzyka zdefiniowane w obszarach takich jak: własność intelektualna, broń 
i amunicja, dobra kultury, bezpieczeństwo produktu, klasyfikacja towarowa, wartość 
celna, towary o znaczeniu strategicznym, środki odurzające i substancje 
psychotropowe, chemikalia, leki i substancje niedozwolone oraz papierosy. 
Prowadzone dotychczas analizy operacyjne kierowano na problematykę 
zaobserwowaną w ww. obszarach. Jeśli dane ryzyko materializowało się w ramach 
przesyłek pocztowych i kurierskich, to również uwzględniano ten rodzaj zgłoszeń. 

(akta kontroli, str. 113-119) 

W ramach prowadzonych prac analitycznych w marcu 2017 r. Urząd przeprowadził, 
na poziomie Oddziału Celnego (OC) w Przemyślu w MW Poczta Polska analizę 
zgłoszeń celnych dotyczącą dopuszczenia do obrotu smarfonów i tabletów, których 
ilość może wskazywać na przeznaczenie handlowe. Badaniami objęto okres od 1 
września 2016 r. do 22 marca 2017 r. W wyniku analizy wytypowano trzy osoby 
fizyczne, które sprowadzały z zagranicy telefony z częstotliwością mogącą 
wskazywać na przeznaczenie handlowe.  
W kwietniu 2017 r. opracowano informację na temat odpraw celnych towarów 
dokonywanych w MW Poczta Polska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
dotyczących realizacji obsługi celnej telefonów komórkowych, smarfonów i tabletów 
zgłaszanych do odprawy celnej dla odbiorców indywidualnych w procedurze 
dopuszczenia do obrotu w szczególności z krajów dalekiego wschodu. Wynikiem 
analizy był wniosek do IAS w Rzeszowie o zajęcie stanowiska i wyrażenie opinii 
w kwestii uregulowania trybu postępowania w prowadzonej kontroli wymienionych 
towarów. Rozpatrując wniosek IAS w Rzeszowie wydała w maju 2017 r. wytyczne 
w zakresie trybu postępowania z przesyłkami zawierającymi m. in. telefony 
komórkowe zgłaszane w procedurze dopuszczenia do obrotu co do, których istnieje 
podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktu. Wytyczne 

Opis stanu 
faktycznego 
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wskazywały tryb postępowania z zatrzymanymi towarami w przesyłkach pocztowych 
w kontekście bezpieczeństwa produktów.   
W grudniu 2017 r. przeprowadzono przegląd ryzyka w obszarze „produkty 
lecznicze”, gdzie dla OC w Przemyślu MW Poczta Polska wprowadzony był profil dla 
ryzyka o nazwie „nielegalny obrót produktami leczniczymi”. Profil ten funkcjonował 
do momentu wygaszenia rejestru, w związku ze zmianami organizacyjnymi 
i powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 
W październiku 2018 r. przeprowadzono analizę zgłoszeń celnych w zakresie 
przypadków stosowania zwolnień z należności celnych pod kątem celowego 
dzielenia przesyłek pocztowych w celu uzyskania takiego zwolnienia za okres od 1 
marca 2017 r. do 15 października 2018 r. Wskaźnikami branymi pod uwagę przy 
analizie były przesyłki o niewielkiej wartości oraz taka sama tożsamość towaru 
przywożona partiami dla tego samego odbiorcy od tego samego nadawcy, co mogło 
wskazywać na sprowadzenie towarów w celu uniknięcia opłat celnych. W wyniku 
analizy stwierdzono w 2017 r. […]TP przesyłek spełniających te kryteria (co 
stanowiło 1,3% ogółu przesyłek) i w 2018 r. – […]TP (1,2% ogółu przesyłek). 
Analizę przeprowadzono jednorazowo, na podstawie danych dostępnych w 
systemie obsługi zgłoszeń celnych. Wynik wskazywał na incydentalny zakres 
badanego zjawiska, przy dużym nakładzie czasu pracy.  
W 2018 r. na potrzeby międzynarodowej operacji „WARTOWNIK 2018” 
przeprowadzono analizę w zakresie ujawniania głównych kanałów nielegalnego 
transportu narkotyków, w tym w zakresie przesyłek o niskich wartościach. W wyniku 
prowadzonych działań w okresie od 1 września 2017 r. do 1 września 2018 r. we 
właściwości miejscowej PUCS zarejestrowano 12 kontroli w wyniku, których 
ujawniono narkotyki. W zakresie OC granicznych dokonano 4 ujawnienia, które 
miały miejsce na kierunku przywozowym w OC w Medyce, Korczowej i Krościenku. 
W wyniku prowadzonych działań nie ujawniono kanałów nielegalnego transportu 
narkotyków w przesyłkach o niskiej wartości. 
W wyniku zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Jarosławiu 
o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa skarbowego, przemytu towarów 
na teren, sprzedaży towarów niedopuszczonych do obrotu, towarów nie objętych 
procedurą celną oraz towarów, za które sprzedający nie odprowadza podatku VAT 
przeprowadzono analizę podmiotową zakupów internetowych i przesyłek o niskich 
wartościach dostarczanych do Firmy. Zakupy towarów dokonywane były na portalu 
Allegro i sprowadzane w przesyłkach kurierskich i pocztowych o niskiej wartości 
z krajów trzecich. W wyniku prowadzonych działań Urząd stwierdził zakupy towarów 
przez Internet i wprowadzenie na teren kraju przez przedmiotową Firmę, bez 
dokonania formalności celnych i uregulowania należności celno-skarbowych. 
Sprawa miała charakter jednostkowy i w jej wyniku nie wyciągano wniosków 
w zakresie importu towarów w przesyłkach o niskiej wartości. Akta sprawy została 
skierowana do Działu Postępowania Celnego PUCS.  

(akta kontroli, str. 99-104, 114-119, 123-262) 

Do prowadzonych analiz pozyskiwano, rejestrowano i przetwarzano następujące 
dane: numery zgłoszeń (jeżeli przesyłka o niskiej wartości została 
zaewidencjonowana w systemie obsługi zgłoszeń celnych, tj. w obrocie pocztowym 
26% przestawionych przesyłek), odbiorcy i nadawcy przesyłki, źródło pochodzenia, 
klasyfikacja wyrobów, ilości towarów, ich rodzaj oraz elementy kalkulacyjne 
zgłoszenia. Gromadzono również informacje o działaniach kontrolnych 
prowadzonych przez OC oraz ich wynikach, o zdarzeniach historycznych, 
o odprawach w innych kierunkach oraz na innych dokumentach niż „Dokument 
potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego” (dokument DPDZC), np. SAD, ECS, 
PWD, DSK, o przypadkach zgłoszeń w innych OC, potwierdzających lub 
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wykluczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz dotyczących powiązań 
z ewentualnymi aukcjami internetowymi oraz ofertami sprzedaży na forach. 
Dane pozyskiwane były z systemów: SAZC ALINA4, ZISAR5, ESKS6, Wro-System7, 
AFIS-CIS (RIF)8, WH Ariadna9 oraz z KRS10, CEDIG11, IPG12, Regionalnego 
Rejestru Ryzyka, Internetu (portal allegro, moje państwo, olx, fora internetowe, 
wyszukiwarki). Głównymi bazami danych wykorzystywanymi do analiz był systemy 
SAZC ALINA i WH Ariadna.  
Naczelnik Urzędu miał dostęp do danych dotyczących obrotu z zagranicą 
przesyłkami pocztowymi i kurierskimi z terenu całego kraju, w tym do danych 
dotyczących ich nadawców i odbiorców jeżeli przesyłki zostały zgłoszone na 
podstawie dokumentu DPDZC lub na podstawie zgłoszenia elektronicznego 
(w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą). Dane te były 
dostępne z poziomu Działu Analizy Ryzyka i Kontroli Celno-Skarbowej oraz Analiz, 
Prognoz i Sprawozdawczości. Jak wyjaśnił Naczelnik wykorzystywano je do analiz 
prowadzonych w odniesieniu do podmiotów czy konkretnego asortymentu 
towarowego, które co do zasady swoim zakresem obejmowały każdy rodzaj 
transportu bez dokonywania podziału (np. tylko na przesyłki pocztowe czy 
kurierskie). W pozostałych przypadkach dane nie były dostępne, tj. w przypadkach 
kiedy przesyłki zostały dopuszczone do obrotu i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami nie było obowiązku ich zgłaszania („prezenty” i przesyłki do 22 euro13).  

(akta kontroli, str. 113-122, 264-269) 

Efektem prowadzonych działań analitycznych było zidentyfikowanie ryzyka 
związanego z obrotem pocztowym dotyczącym: przywozu towarów naruszających 
prawa własności intelektualnej, wyrobów naruszających bezpieczeństwo produktu, 
substancji niedozwolonych i substancji psychoaktywnych, prekursorów lub 
narkotyków. Badania analityczne w zakresie wymienionych zagrożeń doprowadziły 
do utworzenia 22 zastrzeżeń systemowych. W wyniku tych zastrzeżeń w latach 
2017-2019 (I półrocze) wytypowano łącznie 32 przesyłki pocztowe zgłaszane 
w oparciu o dokumenty DPDZC i w 15 z nich stwierdzono nieprawidłowości 
związane z naruszeniem praw własności intelektualnych. 
W Regionalnym Rejestrze Ryzyka wprowadzono arkusze opisu ryzyka o nr 40-320 
„Nielegalny obrót produktami leczniczymi, we właściwości Naczelnika PUCS 
w Przemyślu, z wykorzystaniem przesyłek pocztowych i kurierskich” oraz nr 40-76 
„Naruszenie praw własności intelektualnej i przemysłowej w związku z przemytem 
lub obrotem wyrobów…”. Profil ryzyka nr 40-320 skierowano na przesyłki pocztowe 
i kurierskie. Jako działania wynikające z realizacji ryzyka wskazano: kontrola RTG 
przesyłek i przeprowadzanie rewizji celnej przesyłek pocztowych i kurierskich pod 
kątem ujawniania produktów leczniczych.  
Ryzyko nr 40-76 obejmowało profil 25 – przesyłki pocztowe. Profil ten został 
skierowany między innymi na podmioty dokonujące importu drogą pocztową oraz 
wykonujące zadania operatorów pocztowych, w tym sortownie. Miejsce 
przeciwdziałania określono między innymi OC w Przemyślu, w tym MW Poczta 

                                                      
4 System Analizy Zgłoszeń Celnych 
5 Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem 
6 Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych 
7 Aplikacja do przeglądania oraz analizy danych zawartych w Jednolitych Plikach Kontrolnych 
8 System wspólnotowej wymiany informacji o ryzykach celnych  
9 Hurtownia danych celnych – dedykowana składnica danych z centralnych systemów informatycznych 
eksploatowanych przez Służbę Celną 
10 Krajowy Rejestr Sądowy 
11 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 
12 Informator prawno gospodarczy 
13 Art. 23-27 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2009) oraz art. 51-52 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) – dalej ustawa o VAT 
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Polska oraz OC w Dębicy i Rzeszowie. Jako środki i metody działania w reakcji na 
ryzyko wskazano: rewizję, oględziny towaru w zakresie sprawdzenia czy nie 
dochodzi do naruszenia praw własności intelektualnej, kontrolę i badanie 
załączonych dokumentów do zgłoszenia.  

(akta kontroli, str. 113-122, 221-225, 241-250) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) przesyłkami pocztowymi w PUCS zajmowało się 
pięć osób, byli to funkcjonariusze celno-skarbowi zatrudnieni w OC w Przemyślu 
i skierowani do służby w MW Poczta Polska. W związku z rosnącą liczbą przesyłek 
pocztowych przywożonych z krajów trzecich zatrudnienie w MW Poczta Polska 
zostało zwiększone od 2017 r. z czerech funkcjonariuszy do pięciu. Dodatkowo 
w ramach grupy reagowania kryzysowego jako wsparcie kadrowe w 2017 r. w MW 
Poczta Polska służbę pełniło dwóch funkcjonariuszy przez 40 godzin, w 2018 r. – 
czterech przez 944 godziny i w I półroczu 2019 r. – czterech przez 224 godziny. OC 
w Przemyślu nie zgłaszał braków osobowych w tym zakresie.  
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że w celu dostosowania obsady kadrowej do aktualnych 
potrzeb, Kierownik OC w Przemyślu na bieżąco prowadził analizę obciążenia pracą 
w MW Poczta Polska. W przypadku wystąpienia wzrostu ilości przesyłek lub nagłych 
absencji chorobowych podejmowane były doraźne przesunięcia w ramach Oddziału.  
Przesyłki kurierskie o niskich wartościach, ze względu na siedzibę firmy kurierskiej, 
odprawiane były w OC w Dębicy, a od stycznia 2018 r. dodatkowo w Centrum 
Urzędowego Dokonywania Odpraw w Rzeszowie (CUDO) funkcjonujących 
w ramach OC w Rzeszowie.  
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że formalności celno-skarbowe dotyczące przesyłek 
kurierskich o niskich wartościach stanowiły mały procent zgłoszeń celnych 
obsługiwanych przez OC i bezpośrednio nie wpływały na zwiększenie 
zapotrzebowania kadrowego. Specyfika zadań realizowanych przez OC powoduje, 
że wśród funkcjonariuszy wykonujących kontrole celno-skarbowe nie wyodrębniono 
stanowisk dedykowanych wyłącznie do kontroli przesyłek kurierskich.  
OC w Rzeszowie i Dębicy nie zgłaszały potrzeb kadrowych w tym zakresie.  

(akta kontroli, str. 118-122, 304) 

Kierownicy OC dokonujących odpraw celnych przesyłek pocztowych i kurierskich 
o niskiej wartości nie zgłaszali do Naczelnika PUCS problemów w obrocie tymi 
przesyłkami. Problem zwiększenia efektywności poboru należności przywozowych 
związanych z obrotem przesyłkami o niskich wartościach w kontekście optymalizacji 
kosztów funkcjonowania Urzędu nie był przedmiotem analiz prowadzonych przez 
Naczelnika Urzędu.  

(akta kontroli, str. 269) 

1.2.  Współpraca ze służbami, organami i instytucjami w celu 
zwalczania nadużyć celno-podatkowych i przemytu 
w przesyłkach pocztowych i kurierskich o niskich wartościach.  

W 2017 r. Urząd przeprowadził […]TP14 kontroli w zakresie zwalczania zjawiska 
nielegalnego importu towarów w przesyłkach pocztowych i kurierskich o niskich 
wartościach, kontroli negatywnych15 przeprowadzonych samodzielnie przez służby 
celno-skarbowe było […]TP (13,6% ogółu kontroli) oraz […]TP (0,1%) 
przeprowadzonych z udziałem innych służb. W 2018 r. kontroli takich 
przeprowadzono […]TP (spadek w stosunku do 2017 r. o […]TP, tj. o 28,5%), 
negatywnych przeprowadzonych samodzielnie było […]TP (5,6% ogółu kontroli – 

                                                      
14 Kontrole z zestawienia nr 1 – skuteczność działań kontrolnych w zakresie zwalczania zjawiska nielegalnego 
importu towarów w przesyłkach pocztowych i kurierskich z krajów trzecich (kontrole w rozumieniu prawa 
celnego) 
15Kontrole, w których ujawniono nieprawidłowości związane z naruszeniem prawa celnego 
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spadek w stosunku do 2017 r. o […]TP kontroli, tj. o 70,6%). Negatywnych kontroli 
przeprowadzonych z udziałem innych służb nie było. W 2019 r. (I półrocze) 
przeprowadzono […]TP kontroli, negatywnych kontroli przeprowadzonych 
samodzielnie przez służby celno-skarbowe było […]TP (5,9%) oraz […]TP (0,4%) 
z udziałem innych służb. 
Efektywność kontroli w analogicznych okresach badanych lat zmniejszała się. 
W I półroczu 2017 r. negatywnych kontroli było ogółem […]TP, w I półroczu 2018 r. 
– […]TP (spadek o 57,8%) i w I półroczu 2019 r. – […]TP (spadek w stosunku do I 
półrocza 2018 r. o 44,8 % i o 77,1% w stosunku do I półrocza 2017 r.). 
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że główną przyczyną zmniejszenia efektywności kontroli 
było zintensyfikowanie przez funkcjonariuszy celno-skarbowych działań kontrolnych 
ukierunkowanych na przesyłki zawierające telefony komórkowe, w związku ze 
znacznym wzrostem od 2016 r. importu tych towarów w przesyłkach pocztowych 
o niskiej wartości. Działania te prowadzone były w szczególności w zakresie 
spełniania przez sprowadzane telefony wymogów bezpieczeństwa. Kontrole 
najczęściej wykazywały brak właściwego oznaczenia lub odpowiedniej deklaracji. 
W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami przeprowadzono w środkach 
masowego przekazu akcję informacyjną mającą na celu podniesienie świadomości 
konsumentów dokonujących indywidualnego importu tego typu urządzeń. 
W następstwie przeprowadzonych działań znacznie zmniejszyła się ilość przesyłek 
zawierających telefony komórkowe niespełniających wymogów bezpieczeństwa 
produktów.   

(akta kontroli, str. 118-119, 270-282) 

W ramach współpracy z innymi służbami Urząd uczestniczył w 2017 r. i w 2019 r. 
w międzynarodowej operacji POSTBOX i POSTBOX II, której głównym celem było 
zwalczanie nielegalnego obrotu towarami (w szczególności narkotykami, produktami 
podrobionymi i bronią), do którego dochodzi w ramach transakcji internetowych 
a dostawa odbywa się w postaci małych przesyłek dostarczanych przez operatorów 
pocztowych lub firmy kurierskie. W 2018 r. Urząd był uczestnikiem międzynarodowej 
operacji WARTOWNIK 2018, której celem było ujawnienie i przeciwdziałanie 
przestępstwom związanym z nielegalnym przemieszczaniem narkotyków w ramach 
towarowych i pasażerskich międzynarodowych przewozów towarów, w tym 
w przesyłkach pocztowych i kurierskich.  
W 2017 r. w przesyłce kurierskiej z Ukrainy stwierdzono nielegalny import 0,48 
grama farmaceutyków o wartości 0,2 tys. zł. Informację o stwierdzonym nielegalnym 
imporcie przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Dębicy. W tym samym roku, 
w wyniku działań kontrolnych prowadzonych w ramach międzynarodowej akcji 
POSTBOX, w 10 przesyłkach pocztowych stwierdzono towar naruszający prawa 
własności intelektualnej (podróbki). W 2019 r. (I półrocze), w wyniku działań kontrolnych 
prowadzonych w ramach międzynarodowej akcji POSTBOX II, w dwóch przesyłkach 
pocztowych stwierdzono narkotyki w ilości 1.468 gramów o wartości 40,1 tys. zł oraz 
w pięciu towar naruszający prawa własności intelektualnej. Czynności kontrolne, 
w wyniku których w jednej z przesyłek z Kanady stwierdzono przemyt narkotyków 
poprzedzone były działaniami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi wspólnie 
z Centralnym Biurem Śledczym Policji (CBŚP).  
Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu ujawnienie to zainicjowało wspólną akcję KAS 
i CBŚP w Przemyślu, w wyniku której zlikwidowano działalność międzynarodowej, 
zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem znacznej ilości 
narkotyków z Kanady i Niemiec do Polski. 

(akta kontroli, str. 168-240, 251-262, 271-274, 278-281) 
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1.3. Liczba przesyłek o niskich wartościach przywożonych na obszar celny 
Unii przez Pocztę Polską i innych operatorów pocztowych niż operator 
wyznaczony oraz liczba kontroli celno-skarbowych tych przesyłek, sposób 
typowania przesyłek do kontroli i efekty przeprowadzonych kontroli. 

Przesyłki kurierskie na obszar celny Unii przywoził jeden operator, krajem ich 
pochodzenia była Ukraina. W 2017 r. do procedury dopuszczenia do obrotu 
zgłoszonych zostało […]TP przesyłek kurierskich o niskiej wartości, w tym bez 
należności celno-podatkowych16 […]TP i z należnościami celno-podatkowymi 
[…]TP. W 2018 r. zgłoszono […]TP przesyłki (wzrost o […]TP, tj. o 58,5% 
w stosunku do 2017 r.), w tym bez należności celno-podatkowych […]TP 
i z należnościami celno-podatkowymi […]TP. W I półroczu 2017 r. zgłoszono […]TP 
przesyłki kurierskie o niskiej wartości. W I półroczu 2018 r. w porównaniu do I 
półrocza 2017 r. liczba zgłoszonych przesyłek zmniejszyła się o […]TP, tj. o 55,4%. 
W I półroczu 2019 r. liczba zgłoszonych do dopuszczania do obrotu przesyłek 
kurierskich o niskiej wartości w stosunku do I półrocza 2017 r. zmniejszyła się o 
[…]TP, tj. o 49,3%, a w stosunku do I półrocza 2018 r. wzrosła o […]TP, tj. o 13,6%.   

Wszystkie przesyłki kurierskie o niskich wartościach przed dopuszczeniem do obrotu 
poddawane były weryfikacji, która polegała na analizie przesłanych przez Firmę Kurierską 
deklaracji CN23 do przesyłek znajdujących się w ładunku. Deklaracje dla wszystkich 
przedstawianych do odprawy przesyłek przesyłane były w formie elektronicznej w momencie 
przyjmowania zgłoszenia celnego i m. in. na ich podstawie funkcjonariusze celno-skarbowi 
typowali przesyłki do kontroli. 
Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu deklaracje CN23 wypełniane były przez osoby fizyczne 
będące nadawcami paczek. Obowiązek wypełniania tych dokumentów na nadawców 
nakładał operator kurierski.   
W 2017 r. do kontroli celno-skarbowej zatrzymano […]TP przesyłek kurierskich o niskiej 
wartości zwolnionych z należności celno-podatkowych (99% ogółu przedstawionych do 
odprawy) oraz […]TP (100% ogółu) przesyłki o niskiej wartości z należnościami celno-
podatkowymi. W 2018 r. do kontroli celno-skarbowej zatrzymano […]TP przesyłek 
kurierskich o niskiej wartości bez należności celno-skarbowych (43% ogółu – spadek 
w stosunku do 2017 r. o […]TP, tj. o 45,1%) oraz […]TP (100% ogółu) przesyłek o niskiej 
wartości z należnościami celno-skarbowymi.  
Wszystkie przesyłki do kontroli zostały wytypowane na podstawie osądu funkcjonariusza 
celno-skarbowego po przeprowadzonej, na podstawie deklaracji CN23, analizie ryzyka 
i poddane zostały rewizji celnej.  
W I półroczach lat 2017-2019 liczba przesyłek kurierskich o niskiej wartości bez należności 
celno-podatkowych zatrzymanych do kontroli celno-skarbowej zmniejszała się. W I półroczu 
2017 r. do kontroli zatrzymano […]TP takich przesyłek, w I półroczu 2018 r. – […]TP 
(spadek w stosunku do I półrocza 2017 r. o […]TP, tj. o 72,9%) i w I półroczu 2019 r. – 
[…]TP (spadek w stosunku do I półrocza 2018 r. o 39,6% i w stosunku do I półrocza 2017 r. 
o […]TP, tj. o 83,7%). Wszystkie zatrzymane przesyłki kurierskie o niskich wartościach 
zostały poddane rewizji celnej. 
Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu spadek liczby przesyłek kurierskich zatrzymywanych do 
kontroli celno-skarbowej wynikał z rezygnacji kierowania do kontroli wszystkich przesyłek 
z danej dostawy, a jedynie tych, co do których istnieje wyższe ryzyko stwierdzenia 
nieprawidłowości. Związane to było z małymi efektami finansowymi prowadzonych 
dotychczas kontroli jak również z działaniami podejmowanymi przez służby celno-skarbowe 
w okresie wcześniejszym, które spowodowały zmniejszenie liczby przesyłek o niskiej 
wartości, w których stwierdzano nieprawidłowości. 

(akta kontroli, str. 284-287, 387-389) 

                                                      
16 do 22 euro i „prezenty” 
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Procent kontroli, w których Urząd stwierdził nieprawidłowości w przesyłkach 
kurierskich o niskiej wartości bez należności celno-skarbowych w latach 2017-2018 
i w pierwszych półroczach lat 2017-2019 zmniejszał się. W 2017 r. w przypadku 
[…]TP (1,6% ogółu) przesyłek zatrzymanych do kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości, w tym, w przypadku […]TP podjęto decyzje o podwyższeniu 
wartości celnej towarów i w przypadku […]TP dokonano zatrzymania towarów. W 
2018 r. w przypadku […]TP (0,8% ogółu) przesyłek zatrzymanych do kontroli 
stwierdzono nieprawidłowości i we wszystkich przypadkach podjęto decyzje o 
podwyższeniu wartości celnej towarów. 
W I półroczu 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w […]TP (0,8% ogółu) przesyłkach 
zatrzymanych do kontroli, w I półroczu 2018 r. w […]TP (0,5%) i w I półroczu 2019 r. w 
[…]TP (0,8%). 
W przesyłkach kurierskich o niskich wartościach z należnościami celno-podatkowymi Urząd 
nie stwierdził nieprawidłowości. 

(akta kontroli, str. 287) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) kontrola […]TP przesyłek (0,4% ogółu zatrzymanych do 
kontroli oraz 0,2% przedstawionych do odprawy) skutkowała naliczeniem należności celno-
podatkowych. Analiza losowo wybranej dokumentacji17 dotyczącej naliczonych należności 
wykazała, że w przesyłkach tych nie deklarowano należności celno-skarbowych, ustalone 
przez funkcjonariuszy należności wynosiły 7.144 zł. Wartość przesyłek funkcjonariusze 
celno-skarbowi ustalali na podstawie dokumentacji potwierdzającej dokonanie zakupu. 
Trudności w tym zakresie nie występowały. Należności zostały naliczone w związku 
z importem towarów w drodze zamówień wysyłkowych oraz wyższą niż deklarowano 
wartością towarów. Przesyłki do kontroli zostały wytypowane na podstawie analizy ryzyka 
dokonanej przez funkcjonariuszy celno-skarbowych i w wyniku pełnej kontroli przesyłki 
(tj. rewizji celnej wszystkich zatrzymanych przesyłek). W każdym z badanych przypadków 
przeprowadzono rewizje celne, które wykazały niezgodność rodzaju i wartości 
deklarowanego towaru ze stanem faktycznym. 

W latach 2017-2019 (I półrocze) Naczelnik Urzędu w […]TP przypadkach (0,9% przesyłek 
zatrzymanych do kontroli) nie dopuścił do obrotu towarów. Kontrola 3018 losowo wybranych 
decyzji wykazała, że podstawą zatrzymania przesyłek były nieprawidłowości związane 
z brakiem granicznej kontroli weterynaryjnej importowanych towarów oraz niespełnianie 
wymogów zwolnienia towarów w związku z ich ilością i wartością (art. 25 rozporządzenia 
1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych), a odbiorcy 
i nadawcy nie wyrażali zgody na objęcie ich procedurą dopuszczenia do obrotu. 
Wszystkie przesyłki zostały wytypowane do kontroli na podstawie analizy ryzyka dokonanej 
przez funkcjonariuszy celno-skarbowych (osądu funkcjonariusza) i w wyniku pełnej kontroli 
przesyłki.  

(akta kontroli, str. 287-302) 

W 2017 r. Poczta Polska przedstawiła organom celno-skarbowym […]TP przesyłek 
pocztowych o niskiej wartości, w tym bez należności celno-podatkowych […]TP 
i z należnościami celno-podatkowymi […]TP). W 2018 r. przedstawiono […]TP 
przesyłek (spadek o […]TP, tj. o 4,9% w stosunku do 2017 r.), w tym bez należności 
celno-podatkowych […]TP, z należnościami celno-podatkowymi […]TP oraz inne 
[…]TP.  
Liczba zgłoszonych przesyłek w I półroczu każdego z badanych lat była na 
porównywalnym poziomie i wynosiła w I półroczu 2017 r. – […]TP, w I półroczu 
2018 r. – […]TP i w I półroczu 2019 r. – […]TP.  

(akta kontroli, str. 303-306) 

                                                      
17 Dokumentacja 22 zgłoszeń 
18 Wszystkie z 2017 r. 
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Wszystkie przesyłki pocztowe o niskiej wartości przed dopuszczeniem do obrotu zostały 
poddane weryfikacji, która polegała na prześwietleniu urządzeniem RTG i sprawdzeniu 
danych z deklaracji na przesyłce. Urząd nie posiadał szczegółowych danych w zakresie 
przesyłek zwolnionych z należności celno-podatkowych, w szczególności w zakresie 
wykonanych czynności kontrolnych.  

W 2017 r. z […]TP 19 przesyłek pocztowych o niskich wartościach przedstawionych przez 
Pocztę Polską, po weryfikacji do obrotu zostało dopuszczonych: […]TP (65,5%) przesyłek 
zwolnionych z należności celno-podatkowych (do 22 euro i „prezenty”), […]TP(18%) 
przesyłek o wartości do 150 euro z należnościami celno-podatkowymi. Pozostałe przesyłki 
([…]TP, tj.16,5%) zostały zwrócone do nadawcy, orzeczono wobec nich zniszczenie 
towaru, toczy się postępowanie karno-skarbowe lub zostały objęte procedurą 
tranzytu.  

W 2018 r. z […]TP przesyłek o niskiej wartości do obrotu zostało dopuszczonych: […]TP 
(51%) przesyłek zwolnionych z należności celno-podatkowych, […]TP (32,7%) 
z należnościami celno-podatkowymi oraz […]TP to pozostałe przesyłki (jak wyżej). 
W I półroczu 2019 r. z […]TP przesyłek do obrotu zostało dopuszczonych: […]TP (65%) 
przesyłek zwolnionych z należności celno-podatkowych, […]TP (29%) z należnościami 
celno-podatkowymi oraz […]TP o pozostałe przesyłki (jak wyżej). 

Urząd nie posiadał danych w zakresie podejmowanych czynności kontrolnych w podziale na 
przesyłki zwolnione z należności celnych (do 22 euro i „prezenty”) oraz przesyłki o wartości 
do 150 euro z należnościami celno-podatkowymi. 

W 2017 r. do kontroli celno-skarbowej zatrzymano […]TP przesyłek (34,3% ogółu 
przedstawionych do odprawy), wszystkie przesyłki zostały prześwietlone z użyciem 
urządzeń technicznych (RTG) i wytypowane na podstawie osądu funkcjonariusza celno-
skarbowego oraz dodatkowo 3 przesyłki wytypowane zostały losowo, 15 z użyciem psów 
służbowych i 28 na podstawie danych z systemów teleinformatycznych. W przypadku 
[…]TP (58,8% zatrzymanych do kontroli) przesyłek kontrola polegała na sprawdzeniu 
prawidłowości danych (kontrola dokumentów) a w przypadku […]TP (41,2%) na rewizji 
celnej. Dodatkowo w przypadku 4 przesyłek pobrano próbki.  
W 2018 r. do kontroli celno-skarbowej zatrzymano […]TP przesyłek (50% ogółu - wzrost 
w stosunku do 2017 r. o […]TP, tj. o 38,3%), wszystkie przesyłki zostały prześwietlone 
z użyciem urządzeń technicznych (RTG) i wytypowane na podstawie osądu funkcjonariusza 
celno-skarbowego oraz dodatkowo jedna przesyłka wytypowana była losowo, 7 z użyciem 
psów służbowych i 38 na podstawie danych z systemów teleinformatycznych. W przypadku 
[…]TP (77%) przesyłek kontrola polegała na sprawdzeniu prawidłowości danych (kontrola 
dokumentów) a w przypadku […]TP (23%) na rewizji celnej (spadek w stosunku do 2017 r. 
o […]TP, tj. o 22,8%). Dodatkowo w przypadku 6 przesyłek pobrano próbki. 
W I półroczu 2017 r. do kontroli celno-skarbowej zatrzymano […]TP przesyłek, w I półroczu 
2018 r. – […]TP (wzrost o […]TP, tj. o 74,9%), w I półroczu 2019 r. – […]TP (spadek o 
[…]TP w stosunku do I półrocza 2018 r., tj. o 32,5% i wzrost w stosunku do I półrocza 2017 
r. o […]TP tj. o 18,1%).  
Kontrole przesyłek pocztowych z wykorzystaniem psów służbowych prowadzono w ramach 
akcji „Catalist II”, „Polstbox II”, „Bezpieczna Szkoła” oraz trzech akcji doraźnych z inicjatywy 
Kierownika OC w Przemyślu pod kątem ujawnienia narkotyków i substancji odurzających. 
W akcjach wykorzystywano psy służbowe Mobilnego Referatu Realizacji i OC Port Lotniczy 
Rzeszów –Jasionka. OC w Przemyślu nie posiadał psów służbowych.  
 
Procent kontroli, w których Urząd stwierdził nieprawidłowości w przesyłkach 
pocztowych o niskiej wartości w latach 2017-2018 i w pierwszych półroczach lat 

                                                      
19 Łącznie wszystkie przesyłki bez podziału na przesyłki zwolnione z należności celnych (do 22 euro i „prezenty”) 
oraz przesyłki o wartości do 150 euro z należnościami celno-podatkowymi 
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2017-2019 zwiększał się. W 2017 r. w przypadku […]TP (65,5% ogółu) przesyłek 
zatrzymanych do kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w tym w przypadku […]TP 
podjęto decyzje o podwyższeniu wartości celnej towarów i przypadku […]TP 
dokonano zatrzymania towarów. W 2018 r. w przypadku […]TP (67,1% ogółu) 
przesyłek zatrzymanych do kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w tym 
w przypadku […]TP podjęto decyzje o podwyższeniu wartości celnej towarów 
i przypadku […]TP dokonano zatrzymania towarów. 
W I półroczu 2017 r. nieprawidłowości stwierdzono w […]TP (64,8% zatrzymanych do 
kontroli) przesyłkach, w I półroczu 2018 r. w […]TP (69,3%) i w I półroczu 2019 r. – […]TP 
(81,2%). 

(akta kontroli, str. 303-310) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) kontrola […]TP przesyłek (62% ogółu zatrzymanych do 
kontroli oraz 25,3% przedstawionych do odprawy) skutkowała naliczeniem należności celno-
podatkowych. Analiza losowo wybranej dokumentacji20 dotyczącej naliczonych należności 
wykazała, że w przesyłkach tych nie deklarowano należności celno-skarbowych, ustalone 
przez funkcjonariuszy należność wynosiły 4.457 zł. Wartość przesyłek funkcjonariusze 
celno-skarbowi ustalali na podstawie dokumentacji potwierdzającej dokonanie zakupu oraz 
dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty. Trudności w tym zakresie nie występowały. 
Należności zostały naliczone w związku z importem towarów w drodze zamówień 
wysyłkowych oraz wyższą niż deklarowano wartością towarów (art. 51 ustawy o VAT). 
Przesyłki do kontroli zostały wytypowane na podstawie odczytów wskazań urządzenia RTG. 
W każdym z badanych przypadków przeprowadzono rewizje celne, które wykazały 
niezgodność rodzaju i wartości deklarowanego towaru ze stanem faktycznym. Po 
przekazaniu przez odbiorcę dokumentacji potwierdzającej dokonanie zakupu 
towaru, funkcjonariusz celno-skarbowy dokonywał jej weryfikacji i na tej podstawie 
ustalał należności i wystawiał dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia 
celnego. 

(akta kontroli, str. 310-313) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) Naczelnik Urzędu w […]TP przypadkach (7% przesyłek 
zatrzymanych do kontroli) dokonał zatrzymania towarów. Kontrola 3021 losowo wybranych 
decyzji wykazała, że podstawą zatrzymania przesyłek były nieprawidłowości związane 
z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz bezpieczeństwem produktów, które nie 
spełniały wymogów dopuszczenia do obrotu. Wszystkie przesyłki zostały wytypowane do 
kontroli na podstawie odczytów z urządzenia RTG i zostały poddane rewizji celnej.  

(akta kontroli, str. 310, 314-317) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Naczelnik Urzędu prowadził działalność analityczną w kontrolowanym zakresie 
okazjonalnie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w obrocie towarami 
oraz uczestnictwem w międzynarodowych operacjach. Zakres prowadzonych analiz 
i podejmowane w ich wyniku działania były adekwatne do posiadanych danych 
i narzędzi, którymi dysponowano. Naczelnik Urzędu reagował na problemy 
zgłaszane przez kierowników oddziałów związanych z kontrolami przesyłek 
o niskich wartościach. Do identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom związanym 
z przesyłkami pocztowymi i kurierskimi o niskich wartościach wykorzystywano 
również informacje od innych służb. 

                                                      
20 30 przesyłek po 10 z każdego roku 
21 Po 10 z każdego roku 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Wszystkie przesyłki o niskich wartościach przed objęciem procedurą dopuszczenia 
do obrotu poddawane były weryfikacji, która w przypadku przesyłek pocztowych 
polegała na prześwietleniu urządzeniem RTG i sprawdzeniu danych z deklaracji 
przyłączonych do przesyłki, a w przypadku przesyłek kurierskich na analizie elektronicznie 
przekazywanych deklaracji wraz ze zgłoszeniem. Na tej podstawie przesyłki były typowane 
do kontroli celno-skarbowej. 

 

2. Nadzór nad obrotem przesyłkami pocztowymi o niskich 
wartościach przywożonymi na obszar Unii przez Pocztę 
Polską. 

Wszystkie przesyłki pocztowe dostarczone spoza obszaru celnego Unii, w tym 
przesyłki o niskich wartościach odprawione w MW Poczta Polska zostały 
przekazane z urzędów celno-skarbowych […]TP, do których zostały dostarczane 
bezpośrednio po wprowadzeniu przez urzędy wymiany pierwszego wprowadzenia 
(jednostki PP S.A.)22. W 2017 r. do odprawy celnej przedstawiono […]TP takich 
przesyłek, w 2018 r. – […]TP i w I półroczu 2019 r. – […]TP.  

(akta kontroli, str. 319-329) 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. 
w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym23 oraz […]TP formalności celne 
przywozowe w stosunku do przesyłek pocztowych, które nie podlegają zgłoszeniu 
na dokumencie SAD albo drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego (przesyłki pocztowe niepodlegające obowiązkowi dokonania 
zgłoszenia celnego), powinny być dokonywane w oddziałach celnych albo miejscach 
wyznaczonych lub uznanych, funkcjonujących przy urzędach wymiany poczty, do 
których przesyłki zostały dostarczone bezpośrednio po wprowadzeniu na obszar 
celny Unii.  
 
Naczelnik Urzędu nie prowadził kontroli środków transportu przewożących przesyłki 
pocztowe o niskich wartościach.  
Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu wszystkie przesyłki pocztowe przedstawiane w MW 
Poczta Polska dostarczane były z Węzła Ekspedycyjno Rozdzielczego (WER) 
w […]TP, gdzie były rozdzielane po dostarczeniu z pierwszego urzędu 
wprowadzenia towaru na teren UE, tj. […]TP.  

(akta kontroli, str. 322, 329-328) 

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o KAS w celu kontroli przesyłek pocztowych, w tym 
przesyłek o niskich wartościach, funkcjonariusze celni sprawdzali m. in. liczbę 
przywiezionych do UP Przemyśl przesyłek, z liczbą wskazaną w wykazach 
zdawczych i liczbą przedstawioną organom celno-skarbowym. W latach 2017-2019 
(I półrocze) wszystkie przesyłki spoza obszaru celnego Unii dostarczone do UP 
Przemyśl 2 były objęte takimi kontrolami, które nie wykazały nieprawidłowości.  
W latach 2017-2019 (I półrocze) nie było przypadków regulowania statusu celnego 
towarów, które zostały nadesłane w przesyłce pocztowej spoza obszaru celnego 
Unii i doręczone adresatowi bez uprzedniego przedstawienia przesyłki przez urząd 
pocztowo-celny organom celno-skarbowym.  

(akta kontroli, str. 323) 

W celu uzgodnienia i określenia zasad współpracy funkcjonariuszy celno-
skarbowych z pracownikami UP Przemyśl 2 w dniu 2 marca 2018 r. Dyrektor IAS 

                                                      
22 […]TP 
23 Dz. U. z 2016 r. poz. 1293. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w Rzeszowie zawarł z Dyrektorem Regionu Sieci w Rzeszowie Poczty Polskiej S.A. 
porozumienie o współpracy IAS w Rzeszowie i Poczty Polskiej. Wcześniej w tym 
zakresie obowiązywało porozumienie o współpracy organów administracji celnej i 
Poczty Polskiej zawarte w dniu 1 czerwca 2010 r. przez Dyrektora Izby Celnej 
w Przemyślu z Dyrektorem Poczty Polskiej S.A Centrum Poczty, Oddział Regionalny 
w Przemyślu. Porozumienia te określały zakres i warunki współpracy, w celu 
zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji obrotu pocztowego z krajami spoza 
UE z uwzględnieniem zadań i obowiązków nałożonych na organy celno-skarbowe 
w związku z tym obrotem, w tym m. in.: warunki organizacyjno-techniczne, zakres 
i formy współpracy, zasady postępowania z przesyłkami wprowadzanymi na obszar 
Unii oraz zasady postępowania z przesyłkami wysyłanymi poza obszar celny Unii.  

(akta kontroli, str. 57-92) 

[…]TP 

 (akta kontroli, str. 324) 

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 21 sierpnia 2019 r. stwierdzono, że: 
do dyspozycji funkcjonariuszy celno-skarbowych dokonujących odpraw przesyłek 
pocztowych w MW Poczta Polska pozostawało trzy pomieszczenia biurowe 
o ogólnej powierzchni […]TP. 

(akta kontroli, str. 245-363) 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że warunki organizacyjno-techniczne przewidziane dla 
MW Poczta Polska w Przemyślu są spełnione i umożliwiają wykonywanie przez 
organy celno-skarbowe czynności wynikających z przepisów prawa. Jednak biorąc 
pod uwagę wzrost liczby przesyłek pocztowych, wskazane byłoby zwiększenie 
przestrzeni biurowej i magazynowej, […]TP. 

(akta kontroli, str. 364-366) 

MW Poczta Polska wyposażone było w urządzenie RTG do prześwietlania paczek, 
tester UV, jonizator, przyrząd dozymetryczny przenośny EKO-C, narkotest, aparat 
fotograficzny i wagę pomostową do 15 kg. Obowiązujące w latach 2017-2019 
(I półrocze) standardy wyposażenia jednostek organizacyjnych KAS w sprzęt 
i pojazdy do kontroli celno-skarbowej nie określały wyposażenia dla Miejsca 
Wyznaczonego. 
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że przyjęta technologia odpraw przesyłek pocztowych 
skutkuje tym, że wszystkie paczki są poddawane kontroli przy wykorzystaniu 
stacjonarnego urządzenia RTG do prześwietlania paczek. Jeżeli w wyniku tych 
działań funkcjonariusz stwierdza próbę lub podejrzenie próby przemytu podejmuje 
dalsze czynności kontrolne, w tym: badania przy użyciu przenośnych zestawów 
narkotestów, badanie z wykorzystaniem psów służbowych w ramach 
zorganizowanych akcji, pobranie próbek w celu przeprowadzenia szczegółowych 
badań w Dziale Laboratorium Celnego PUCS w Przemyślu. W przypadku potrzeby 
zweryfikowania wagi przesyłki funkcjonariusze korzystali z wagi analitycznej będącej 
własnością Poczty Polskiej.  
W związku ze zwiększającą się ilością przesyłek z podejrzeniem przemytu 
substancji narkotycznych w marcu 2019 r. wystąpiono do IAS w Rzeszowie 
z wnioskiem o doposażenie MW Poczta Polska w podręczny analizator do 
identyfikacji narkotyków, dopalaczy i innych prekursorów oraz dodatkowe 
urządzenie rentgenowskie do prześwietlania paczek.  

(akta kontroli, str. 331-337, 353) 

Naczelnik Urzędu nie wyegzekwował na pracownikach Poczty, określonego w § 3 
ust. 1 pkt 2 porozumienia o współpracy KAS z PP S.A., obowiązku […]TP. 
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Kontrola losowo wybranych 2024 wykazów (ewidencji), na podstawie których 
przedstawiono organom celno-skarbowym przesyłki pocztowe o niskich wartościach 
wykazała, że przesyłki przedstawione na tych wykazach nie były […]TP. 
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że z uwagi na ilość przedstawianych do odprawy celnej 
przesyłek o niskich wartościach […]TP. Wszystkie przesyłki poddawane były kontroli 
z wykorzystaniem urządzenia RTG lub poddawane były rewizji w przypadku, gdy 
gabaryt paczki uniemożliwiał prześwietlenie. Na podstawie interpretacji obrazu lub w 
razie potrzeby rewizji celnej oraz danych dołączonych do przesyłki funkcjonariusz 
celny decydował, które przesyłki były zwalniane z obowiązku uiszczenia należności 
celnych i podatkowych, a dla których konieczne było dokonanie zgłoszenia celnego 
w obrocie pocztowym.  

(akta kontroli, str. 99-104, 325, 339-341) 

Naczelnik Urzędu nie miał informacji o nałożeniu na pracowników Poczty Polskiej 
obowiązku […]TP. 
Kontrola 20 losowo wybranych wykazów, na podstawie których przedstawiono 
organom celno-skarbowym przesyłki pocztowe o niskich wartościach wykazała, że 
dokumenty te […]TP.  
Kontrola losowo wybranej dokumentacji przesyłek przedstawionych na dwóch 
wykazach (spośród ww. 20) wykazała, że nie było na nich dwóch lub więcej 
przesyłek do tego samego odbiorcy.   
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że […]TP.  
Na każdej służbie w MW Poczta Polska funkcję rewidenta pełnił jeden 
funkcjonariusz służby celno-skarbowej.   

(akta kontroli, str. 326, 339-344) 

[…]TP  
W 2017 r. do […]TP (34,4% przedstawionych przesyłek) odbiorców przesyłek 
skierowano powiadomienia o konieczności dostarczenia brakujących dokumentów, 
niezbędnych do wystawienia dokumentu DPDZC, albo zweryfikowania danych na 
dokumencie SAD (danych zgłoszonych w systemach teleinformatycznych). 
W 2018 r. powiadomień takich skierowano […]TP (50% przedstawionych przesyłek).  

(akta kontroli, str. 57-80, 326, 338) 

W Urzędzie nie było regulacji w zakresie weryfikacji zasadności wniosków 
o zwolnienie z należności podatkowych przesyłek pocztowych do 22 euro i nie 
będących wynikiem zamówienia wysyłkowego. Obowiązek opracowania w tym 
zakresie procedur lub wytycznych nie wynikał z obowiązujących przepisów. 
Kontrola 20 losowo wybranych wykazów, na podstawie których przedstawiono 
organom celno-skarbowym przesyłki pocztowe o niskich wartościach wykazała, że 
dane w nich zawarte nie pozwalały ocenić, czy przywożone przesyłki nie stanowią 
realizacji zamówień internetowych.  
Szczegółowej kontroli poddano 2 losowo wybrane wykazy25, na których 
przedstawiono łącznie 84 przesyłki. W wyniku kontroli działań podejmowanych przez 
funkcjonariuszy celno-skarbowych w celu weryfikacji przesyłek przedstawionych na 
tych wykazach stwierdzono, że 54 przesyłki po weryfikacji (prześwietleniu 
urządzeniem RTG i sprawdzeniu opisu na paczce oraz innej dokumentacji) zostało 
zwolnionych z należności celno-podatkowych i dopuszczonych do obrotu, 6 
posiadało zgłoszenie JDA SAD i 24 skierowano do dalszej kontroli. W wyniku 
czynności kontrolnych w jednym przypadku towar został zatrzymany i wszczęto 
postępowanie karno-skarbowe, a w pozostałych przypadkach na wniosek 
funkcjonariuszy celno-skarbowych Poczta Polska skierowała do odbiorców 

                                                      
24 10 wykazów z 2018 r. – powstałych po 10 stycznia 2018 r. oraz 10 z 2019 r. 
25 z dnia 30.01.2018 r. – 25 przesyłek i 18.03.2019 r. – 59 przesyłek – spośród 20 wybranych do kontroli 



 

16 

przesyłek zawiadomienia z prośbą o dostarczenie dowodów zakupu towarów. Na 
zawiadomienia odpowiedziało 18 odbiorców przesyłek i w tych przypadkach, na 
podstawie dostarczonych dokumentów funkcjonariusze naliczyli należności celno-
skarbowe i sporządzili zgłoszenia celne DPDZC. Przesyłki w przypadku, których 
odbiorcy nie dostarczyli dowodów zakupu zostały odesłane do nadawcy 
(5 przesyłek).  

(akta kontroli, str. 339-344) 

Jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu funkcjonariusze celno-skarbowi po weryfikacji 
przedstawionych przesyłek (tj. kontroli urządzeniem RTG i opisu na przesyłce) 
zwalniali z należności celno-podatkowych przesyłki wysłane przez osobę fizyczną 
do osoby fizycznej, nie mające charakteru handlowego oraz jeżeli deklarowana 
wartość towaru w przesyłce nie przekraczała 45 euro. W pozostałych przypadkach 
przesyłki kierowano do dalszej weryfikacji celem ustalenia ich faktycznego 
charakteru i wartości. W tych przypadkach Poczta wysyłała do odbiorców 
standardowe zawiadomienia wskazując braki, które powinni uzupełnić, w tym m. in.: 
dowody określające rodzaj i wartość towaru oraz koszty jego przesyłki, w tym 
dowody zakupów towarów, screeny aukcji internetowych, zrzuty stron zamówienia. 
Na podstawie dostarczonych przez odbiorcę dowodów funkcjonariusze regulowali 
sytuację prawną towaru, tj. zwalniali z należności celno-podatkowych lub ustalali 
takie należności.   

(akta kontroli, str. 327) 

Przesyłki pocztowe o niskich wartościach w stosunku, do których naliczone zostały 
należności celno-skarbowe rejestrowane były w systemie AIS (AIS/IMPORT) 
w zakładce dokumenty przywozowe - dokument potwierdzający dokonanie 
zgłoszenia celnego”. Rejestracja odbywała się na podstawie dokumentu DPDZC, 
który sporządza funkcjonariusz albo dokumentu SAD (systemu teleinformatycznego) 
po przeprowadzaniu kontroli celno-skarbowej i ustaleniu wartości towaru na 
podstawie dowodów zakupu przekazanych przez odbiorcę przesyłki. System nie 
blokuje w sposób automatyczny możliwości uwzględnienia wniosku o zwolnienie 
z należności przywozowych w sytuacji wprowadzenia danych niespełniających 
kryteriów dla tego zwolnienia.  

(akta kontroli, str. 353, 367-369) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nadzór nad obrotem przesyłkami pocztowymi 
o niskiej wartości przywożonymi na obszar Unii przez Pocztę Polską przeciwdziałał 
nielegalnemu przywozowi towarów. Zapewniono, że wszystkie przesyłki pocztowe 
o niskich wartościach dostarczane spoza Unii przekazywane były na stanowiska 
odpraw celnych. Przy typowaniu przesyłek do kontroli wykorzystywano urządzenia 
techniczne (RTG), psy służbowe. Zapewniono również odpowiednie wyposażenie 
MW Poczta Polska w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kontroli. Wskazane jest 
zwiększenie powierzchni magazynowej. 
[…]TP. Nie wprowadzano również specjalnych rozwiązań usprawniających odprawy 
i mechanizmów pozwalający weryfikować, czy przesyłki realizowane są w wyniku 
zamówienia wysyłkowego i nie podlegają, mimo niskiej wartości, zwolnieniu 
z należności podatkowych. 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. Nadzór nad obrotem przesyłkami o niskich wartościach 
przywożonymi na obszar Unii przez operatorów 
pocztowych innych niż operator wyznaczony spoza UE. 

W Urzędzie nie było odrębnych regulacji określających szczegółowy tryb i zasady 
dokonywania zgłoszeń celnych o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu 
przesyłek kurierskich, w tym przesyłek o niskich wartościach, przewożonych przez 
operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony.  
Kontrola losowo wybranych pięciu zbiorczych zgłoszeń celnych o objęcie procedurą 
dopuszczenia do obrotu przesyłek kurierskich, w tym przesyłek o niskich 
wartościach, przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator 
wyznaczony (dalej: firmy kurierskie) spoza obszaru celnego Unii wykazała, że 
przesyłki zgłaszane były na ogólnych zasadach drogą elektroniczną w systemie 
CELINA, a od 1 maja 2019 r. w systemie AIS (AIS/IMPORT). Firmy kurierskie nie 
informowały OC z wyprzedzeniem o zamiarze dokonania zgłoszenia celnego 
o objęcie przesyłek, w tym przesyłek o niskich wartościach, procedurą dopuszczenia 
do obrotu. W przypadku czterech zgłoszeń na wniosek Firmy Kurierskiej wyłączono 
14 przesyłek z należnościami celno-podatkowymi, na podstawie art. 173 Unijnego 
Kodeksu Celnego26.  

W wyjaśnieniu Naczelnik Urzędu podał m. in., że: zgłoszenia celne przesyłek 
kurierskich do procedury dopuszczenia do obrotu dokonywane były na zasadach 
ogólnych określonych w Unijnym Kodeksie Celnym27. Uszczegółowienie sposobu 
postępowania i zasad wypełniania zgłoszeń celnych o objęcie procedurą 
dopuszczenia do obrotu towarów, w tym przesyłek kurierskich przywożonych przez 
operatorów pocztowy innych niż Poczta Polska, zawarte jest w „instrukcji 
wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2” (część VI – 
Szczególne zasady postępowania – Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego 
przez operatorów uprawnionych do wykonywania działalności pocztowej, innych niż 
Poczta Polska). Zgodnie z obowiązującymi przepisami28 ww. operatorzy mogą 
dokonywać zbiorczych zgłoszeń celnych w odniesieniu do towarów zwolnionych od 
należności celnych przywozowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 
1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system  
zwolnień celnych29 i zwolnionych od podatku w trybie odrębnych przepisów, których 
łączna wartość w jednej paczce nie przekracza 150 euro. W związku z powyższym 
zbiorcze zgłoszenia kurierskie ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego, w którym 
zgłaszane są przesyłki składające się z przesyłek nie będących wynikiem 
zamówienia wysyłkowego o wartości do 150 euro. Zgłoszenia te w formie 
elektronicznej przesyłane były do systemu AIS/IMPORT. Obsługa ich dokonywana 
była na ogólnych zasadach, tak jak innych zgłoszeń importowych, tj. towar 

                                                      
26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10 października 2013 ze zm.), rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego 
unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29 grudnia 2015 ze zm.) oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 
27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. 
ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10 października 2013 ze zm.), rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego 
unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29 grudnia 2015 ze zm.) oraz rozporządzenie delegowane Komisji 
(UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego 
28 Art. 141 rozporządzenia delegowanego UE 2015/2446 w związku z art. 138 akapit drugi lit. b  
29 Dz. Urz. UE L 324 z 10 grudnia 2009 r. 
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przedstawiany jest do odprawy na placu odpraw celnych lub w miejscu uznanym, 
zgłoszenie przesłane w formie elektronicznej rejestrowane jest zgodnie z kolejnością 
oczekujących na przyjęcie zgłoszeń celnych. Po przeprowadzeniu kontroli celnej 
(weryfikacja dokumentów, rewizja) w przypadku braku nieprawidłowości towar 
zwalniany jest do wnioskowanej procedury. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości w przesyłkach, wchodzących w skład zbiorczego zgłoszenia 
celnego, wyłączano je do osobnego postępowania, a pozostałą część przesyłki 
zwalniano (dopuszczano do obrotu). Wyłączenie przesyłek, co do których ustalano, 
że nie spełniają wymogów do zwolnienia od należności celno-skarbowych 
następowało na wniosek operatora kurierskiego w oparciu o jego własną analizę 
deklaracji CN23 lub kontrolę fizyczną przesyłki (w obecności funkcjonariusza celno-
skarbowego) w przypadku wątpliwości lub braków w jej opisie. Taki sposób 
procedowania skraca czas realizacji odprawy celnej. Podstawą prawną korekty 
zgłoszeń celnych były przepisy art. 5 pkt 39, art. 22 ust. 1 i ust. 3-5, art. 26 i art. 173 
ust.3 Unijnego Kodeksu Celnego. 

(akta kontroli, str. 372-384) 

Kontrola ww. zbiorczych zgłoszeń przesyłek kurierskich wykazała, że dane w nich 
zawarte nie pozwalały ocenić, czy przywożone przesyłki nie stanowią realizacji 
zamówień internetowych. Z dokumentów tych nie wynikało również, co stanowiło 
podstawę przyjęcia przez funkcjonariusza celno-skarbowego założenia, że nie były 
to zamówienia internetowe. 
Do każdego zgłoszenia zbiorczego Firma Kurierska przesyłała w formie 
elektronicznej, dla zamieszczonych na nim przesyłek, deklaracje CN23. Deklaracje 
te zawierają dane dotyczące nadawcy i odbiorcy, rodzaj i ilość towaru, masę 
i wartość oraz charakter przesyłki (prezent, przesyłka komercyjna itp.). Na 
podstawie danych zawartych w delegacjach funkcjonariusze celno-skarbowi, 
typowali przesyłki do kontroli oraz badali zasadność zwolnień od należności. 

(akta kontroli, str. 385-386) 

 

Przesyłki kurierskie o niskiej wartości ewidencjonowane były w systemie 
AIS/IMPORT. System ten nie posiadał funkcji automatycznie blokującej możliwość 
uwzględnienia wniosku o zwolnienie z należności przywozowych przesyłek o niskich 
wartościach w sytuacji wprowadzenia danych niespełniających kryteriów dla tego 
zwolnienia.  
Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że przesyłki kurierskie o niskiej wartości do odprawy 
celnej przedstawiane są zbiorczo w jednej pozycji zgłoszenia celnego i wartości 
towaru, stanowiącej sumę wartości poszczególnych przesyłek (paczek). Suma ta 
zawsze jest wyższa od ustanowionego progu wartościowego dla pojedynczej 
przesyłki. W praktyce oznacza to, że nie jest możliwe zastosowanie blokady 
uniemożliwiającej zwolnienie do należności przy przekroczeniu określonego progu 
wartościowego. 

(akta kontroli, str. 353, 370-371) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nadzór Naczelnika PUCS nad obrotem 
przesyłkami kurierskimi przeciwdziałał nielegalnemu przywozowi towarów i ich 
dopuszczeniu do obrotu na terenie Polski. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Prowadzony nadzór zapewnił przedstawianie wszystkich przesyłek kurierskich 
o niskich wartościach spoza obszaru Unii, przeznaczonych do adresatów w Polsce, 
organom celno-skarbowym zgodnie z przepisami prawa.  
Ze względu na małą liczbę przesyłek kurierskich o niskich wartościach zgłaszanych 
do odprawy Naczelnik Urzędu nie uzgadniał z firmami kurierskimi odrębnego trybu 
i zasad dokonywania zgłoszeń celnych o objęcie ich procedurą dopuszczenia do 
obrotu. Nie wprowadzono również specjalnych mechanizmów mających na celu 
weryfikację przypadków zgłaszania zbiorczego przesyłek realizowanych w wyniku 
zamówień wysyłkowych. Przesyłki do kontroli typowane były na podstawie analizy 
ryzyka dokonywanej przez funkcjonariusza celno-skarbowego m. in. w oparciu 
o analizę danych wykazanych w deklaracjach przesyłanych przez Firmę Kurierską.  

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

  

Rzeszów, 14   listopada 2019 r. 
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