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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

Kontrolerzy 1. Małgorzata Chabiniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/113/2018 z  12.06.2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

2. Iwona Gołębiewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 112/2018 z  12.06.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu1,  
ul. Powstańców Śląskich 24/26, 53-333 Wrocław. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Chałupa, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu2 od 16.07.2018 r. 
Wcześniej, w okresie od 1.03.2017 r. do 15.07.2018 r., Dyrektorem IAS był Józef 
Dolata3. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5, 8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności4 

Proces konsolidacji służb celnych, podatkowych i kontroli skarbowej5 
w województwie dolnośląskim, został właściwie przygotowany w Izbie Skarbowej we 
Wrocławiu i po 1 marca 2017 r. kontynuowany przez IAS. Konsolidacja odbywała się 
według przygotowanych przez Ministerstwo Finansów6 procedur przejścia Izb 
Celnych7, Izb Skarbowych8 i Urzędów Kontroli Skarbowej9 w struktury Krajowej 
Administracji Skarbowej10, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej11 oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej12. Projekty 
regulaminów organizacyjnych jednostek KAS w województwie dolnośląskim13 
przedłożone zostały Dyrektorowi IAS w terminie wynikającym z § 44 pkt 2 
zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie 

                                                      
1 Dalej: IAS lub Izba. 
2 Dalej: Dyrektor IAS. 
3 Dalej: były Dyrektor IAS. 
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. 
Okres objęty kontrolą: od 1.01.2016 r. do 30.06.2018 r. (z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po 
tym okresie mających bezpośredni związek z badanymi zagadnieniami). 
5 Dalej: konsolidacja. 
6 Dalej: Ministerstwo. 
7 Dalej: IC. 
8 Dalej: IS. 
9 Dalej: UKS. 
10 Dalej: procedury przejścia do KAS. 
11 Dz.U. z 2018 r. poz. 508, ze zm.; dalej: ustawa o KAS. 
12 Dz.U. poz. 1948, ze zm.; dalej: ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. 
13 Tj. Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego i 34 urzędów skarbowych. 
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organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
nadania im statutów14. Dyrektor IAS zatwierdził regulaminy podległych jednostek 
organizacyjnych w terminie do 10.03.2017 r. z mocą obowiązującą od 1.03.2017 r. 
Struktura organizacyjna jednostek IAS została określona zgodnie z wytycznymi 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej15. Proces etatyzacji jednostek IAS, w tym 
liczby funkcjonariuszy i pracowników planowanych do zatrudnienia w urzędach 
skarbowych, Dolnośląskim Urzędzie Celno-Skarbowym we Wrocławiu16 i Izbie17 
odbywał się we współpracy z Szefem KAS. Przestrzegane były jego wytyczne 
w zakresie limitów zatrudnienia w jednostkach IAS funkcjonariuszy służby celno-
skarbowej, zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego, 
podatku od gier, egzekucji należności poprzez uwzględnienie w zasobach IAS 
pracowników/funkcjonariuszy realizujących te zadania na 30.09.2016 r. 
w konsolidowanych jednostkach. Pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w IAS, 
zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, nie później 
niż do 28.02.2017 r. otrzymali pisemną informację o miejscu wykonywania 
obowiązków służbowych i zgodnie z art. 165 ust. 7 tej ustawy w terminie do 
31.05.2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo 
pełnienia służby. Analiza akt osobowych 40 pracowników/funkcjonariuszy IAS 
wykazała, że złożone przez Dyrektora IAS propozycje zatrudnienia uwzględniały 
posiadane przez pracowników/funkcjonariuszy kwalifikacje i przebieg 
dotychczasowej pracy lub służby. Natomiast przedłożenie 30 pracownikom 
/funkcjonariuszom zakresów obowiązków nastąpiło ze znacznym opóźnieniem, 
tj. w okresie od 21.06.2017 r. do 29.01.2018 r., mimo że pracownicy przyjęli 
zaproponowane im od 1.06.2017 r. warunki pracy.  
Ponadto spośród 15 osób powołanych na stanowiska kierownicze, jedenej osobie 
wystawiono upoważnienie do podejmowania działań, w tym: wydawania decyzji, 
postanowień, podpisywania pism i innych rozstrzygnięć z zakresu przypisanych 
zadań po 92 dniach od dnia powołania na stanowisko.  
Dyrektor IAS ustalając warunki wynagrodzenia/uposażenia pracowników 
/funkcjonariuszy stosował postanowienia zawarte w § 1 Porozumienia z 1 marca 
2017 r. w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników i funkcjonariuszy 
oraz zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem 
Krajowej Administracji Skarbowej, zawartego pomiędzy Szefem KAS 
a przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i Przewodniczącym 
Krajowej Sekcji Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność18. 
Pracownicy/funkcjonariusze złożyli 114 odwołań od złożonej propozycji pracy/służby 
lub braku propozycji. Pozytywną rekomendację Zespołu ds. monitorowania 
Porozumienia z 1.03.2017 r. otrzymało 25 z wniesionych odwołań. Dyrektor 
uwzględnił 20 z nich, jednakże w pięciu przypadkach stanowisko do wniesionych 
odwołań przekazał Zespołowi po terminie określonym w § 4 pkt 3 tego 
Porozumienia. 
Pracownikom/funkcjonariuszom, których stosunki pracy/stosunki służbowe wygasły 
w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 170 ust. 1 ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, wypłacono odprawy w należnej wysokości. 

Dyrektor IAS prawidłowo sprawował nadzór nad realizacją zadań w zakresie 
podatku akcyzowego i podatku od gier przez urzędy skarbowe. Dla podległych 
urzędów przeprowadzano szkolenia i instruktaże. Dyrektor IAS wprowadził również 
rekomendacje audytu wewnętrznego odnoszące się do realizacji zadań w zakresie 

                                                      
14 Dz.Urz. MRiF z 2017 r. poz. 41, ze zm.; dalej: zarządzenie w sprawie organizacji KAS. 
15 Dalej: Szef KAS. 
16 Dalej: Urząd Celno-Skarbowy. 
17 Jako urzędzie obsługującym Dyrektora IAS. 
18 Dalej: Porozumienie z 1.03.2017 r. 
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podatku akcyzowego i podatku od gier przez jednostki organizacyjne IAS. Kontrola 
NIK nie wykazała nieprawidłowości w terminowości prowadzonych postępowań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji administracji 
podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej 

1.1. Etatyzacja i sprawy kadrowe. 

1.1.1. Na podstawie zarządzenia z 30.01.2017 r.19 Szef KAS powołał koordynatora 
do utworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w województwie 
dolnośląskim. W okresie od 30.01. do 23.02.2017 r. była nim Joanna Szczygielska 
p.o. Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, a od 24.02.2017 r. Józef Dolata p.o. 
Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, który sprawował nadzór nad procesem 
tworzenia nowej struktury KAS w województwie dolnośląskim.  

(dowód: akta kontroli str. 9-13) 

1.1.2. W załączeniu do pisma z 30.11.2016 r. Dyrektor Departamentu Reformy 
Administracji Skarbowej Ministerstwa, przekazał do dyrektorów IS, IC i UKS 
dokumentację określającą tryb i zasady postępowania wraz z harmonogramem prac 
uwzględniającym działania i terminy zawarte w procedurach przejścia, obejmujących 
siedem następujących obszarów: kadry, księgowość, majątek, komunikację 
wewnętrzną, bezpieczeństwo i higienę pracy, informacje niejawne i obronność. 
Zgodnie z wyżej wymienionym pismem powołano zespoły koordynujące wdrożenie 
działań konsolidacyjnych, w poszczególnych obszarach tematycznych, w skład 
których weszli pracownicy IS, IC i UKS. Przewodniczącym zespołów 
wdrożeniowych, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa, został pracownik Izby. Dyrektor 
IAS realizując zalecenie Szefa KAS20 wydał decyzję z 2.03.2017 r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Doradczego w celu przygotowania propozycji pracy bądź służby 
dla podległych pracowników /funkcjonariuszy. W skład Zespołu Doradczego weszło 
10 osób, w tym trzech przedstawicieli organizacji związków zawodowych. Zespół 
pracował w okresie od 6.03.2017 r. do 6.04.2017 r. i został ww. decyzją Dyrektora 
IAS zobligowany do uwzględnienia wytycznych Szefa KAS21.  

(dowód: akta kontroli str. 18-23, 1182-1193) 

Zespół Doradczy pracował nad przygotowaniem propozycji pracy/służby dla osób 
zatrudnionych poprzedno w UKS i IC w zakresie miejsca pracy/służby 
w jednostkach i komórkach organizacyjnych IAS oraz statusu pracowniczego 
(urzędnik służby cywilnej, pracownik służby cywilnej, funkcjonariusz służby celno-
skarbowej). W toku prac Zespół wziął pod uwagę zalecania Szefa KAS 
zobowiązujące do zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie podatku 
akcyzowego, podatku od gier, egzekucji należności. Zalecenia, określone w piśmie 
z 27.01.2017 r.22, dotyczyły uwzględnienia w zasobach IAS pracowników/ 
funkcjonariuszy, którzy według stanu na 30.09.2016 r., realizowali te zadania 
w służbie celnej i kontroli skarbowej, poprzez zasilenie urzędów skarbowych 104 
osobami z IC i UKS, tj. po 52 etaty: w komórkach rejestacji23 oraz w komórkach do 

                                                      
19 Zmienionego zarządzeniem z 24.02.2017 r. 
20 Pismo z 24.02.2017 r. znak: RS4.0101.1.2017. 
21 Zawartych w pismach z: 27.01.2017 r. (RS4.0101.1.2017), 14.02.2017 r. (CP6.982.11.2017), 15.02.2017 r. 
(CP6.982.11.2017.1) i  24.02.2017 r. (SC6.0723.2.2017). 
22 Nr RS4.0101.1.2017. 
23 Zgodnie z wytycznymi skład tej komórki powinni stanowić w szczególności: pracownicy dotychczasowych 
komórek rejestracyjnych, funkcjonariusze i pracownicy komórek obsługowych i logistycznych IC i pracownicy 
komórek obsługowych i logistycznych UKS. 
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spraw czynności analitycznych i sprawdzających24. Ponadto Zespół Doradczy 
dokonał przeglądu wniosków i podań funkcjonariuszy celnych, przekazanych do 
zaopiniowania Dyrektorowi IAS przez Ministerstwo. Zespół dał rekomendacje 
przeniesienia 1 287 pracowników/funkcjonariuszy z likwidowanych jednostek 
organizacyjnych służby celnej (IC i urzędów celnych) i kontroli skarbowej (UKS) do: 
Izby (278), Urzędu Celno-Skarbowego (811) i urzędów skarbowych (198), z tego do: 
komórek rejestracji, czynności analitycznych i sprawdzających (104) oraz obsługi 
akcyzy, podatku od gier i egzekucji (94). Na sporządzonych listach wytypowanych 
do zatrudnienia pracowników/funkcjonariuszy podpisy złożyli członkowie Zespołu, 
w tym trzech przedstawicieli organizacji związków zawodowych. Do raportu 
z 6.04.2017 r. z prac Zespołu Doradczego dołączono krytyczne stanowisko 
związków zawodowych, w którym stwierdzono m.in.: już na pierwszych spotkaniach 
(Zespołu) związki zawodowe zgłaszały, że zalecenia Szefa KAS25 w wielu 
przypadkach są niekonsekwentne i niejasne. Z jednej strony Szef KAS zaleca 
transparentne i sprawiedliwe stosowanie kryteriów ustawowych (posiadane 
kwalifikacje, przebieg dotychczasowej pracy/służby, miejsce zamieszkania), 
a z drugiej strony sam ustala pozaustawowe przesłanki, m.in.: sztywne limity 
stanowisk funkcjonariuszy, sztywne limity alokacji funkcjonariuszy/ pracowników do 
urzędów skarbowych oraz wykonywanie zadań (np.: podatek od gier, podatek 
akcyzowy, egzekucja) na dzień 30.09.2016 r.(…) Dla związków zawodowych nie do 
przyjęcia jest sytuacja, w której do urzędów skarbowych wskazywani są 
funkcjonariusze, którzy w wielu przypadkach przez ostatnie lata pełnili służbę 
w szczególności w oddziałach celnych, komórkach kontroli, komórkach dozoru, 
komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz inspektorzy i pracownicy z urzędu 
kontroli skarbowej, prowadzący od wielu lat kontrole skarbowe – nie akceptujemy 
takiego postępowania i rekomendacji. (…) Związki zawodowe reprezentujące byłych 
funkcjonariuszy Izby Celnej we Wrocławiu nigdy nie zaakceptują procesu tzw. 
ucywilnienia. Wielokrotnie apelowaliśmy o to, by funkcjonariusze wykonujący dzisiaj 
inne zadania przewidziane dla innych jednostek/komórek organizacyjnych IAS we 
Wrocławiu, którym nie będzie możliwe zaproponowanie pełnienia służby w urzędzie 
celno-skarbowym otrzymali propozycje służby w tych jednostkach z zachowaniem 
statusu funkcjonariusza i zachowując uprawnienia z tym związane.  

(dowód: akta kontroli str. 24-52) 

1.1.3. Dyrektor IAS współpracował z Szefem KAS w procesie etatyzacji jednostek. 
Tryb tej współpracy polegał na realizacji wytycznych i zaleceń oraz informowaniu 
o postępach w ich realizacji. Rekomendowana przez Zespół Doradczy do 
zatrudnienia w urzędach skarbowych lista 104 etatów, zawierała 49 pracowników 
byłego UKS i 55 pracowników/funkcjonariuszy z byłej IC (w tym z podległych 
urzędów celnych). Zgodnie z informacją o stanie realizacji wytycznych i zaleceń 
Szefa KAS na 19.04.2017 r., spośród 104 osób wytypowanych do zatrudnienia 
w komórkach rejestracji oraz komórkach do spraw czynności analitycznych 
i sprawdzających w urzędach skarbowych, 24 było pracownikami obsługi, natomiast 
19 nabywało prawa emerytalne z 31.08.2017 r. Również wykonano zalecenie 
zobowiązujące do zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie podatku 
akcyzowego, podatku od gier, poboru należności celnych, funkcji wierzycielskich 
oraz egzekucji poprzez alokowanie osób realizujących te zadania na dzień 
30.09.2016 r. w IC, UC oraz Oddziałach Celnych do tego samego obszaru w nowej 
strukturze IAS, w tym 14 osób zajmujących się obszarem kar pieniężnych 
w hazardzie zostało przewidzianych do ich realizacji w Urzędzie Celno-Skarbowym, 

                                                      
24 Zgodnie z wytycznymi skład tych komórek powinni stanowić przede wszystkim pracownicy: dotychczasowych 
komórek analitycznych, komórek kontroli podatkowej, komorek obsługowych i logistycznych IC oraz UKS. 
25 Zawarte w pismach z: 27.01.2017 r. (RS4.0101.1.2017), 14.02.2017 r. (CP6.982.11.2017), 15.02.2017 r. 
(CP6.982.11.2017) i 24.02.2017 r. (SC6.0723.2.2017). 
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siedem osób wskazano do kontroli podatku akcyzowego w urzędach skarbowych, 
14 osób wytypowano do zapewnienia realizacji zadań w obszarze egzekucji 
należności (10 osób do urzędów skarbowych i cztery – do IAS).  

(dowód: akta kontroli str. 49-52, 54-104) 

1.1.4. W piśmie z 27.01.2017 r. Szef KAS określił limit funkcjonariuszy służby celno-
skarbowej IAS na 406 etatów. Pismem z 14.02.2017 r. limit funkcjonariuszy został 
zwiększony o 80 etatów na wzmocnienie komórek realizujących zadania w zakresie 
monitorowania drogowego przewozu towarów i pismem z 31.03.2017 r. o 4% do 
ustalonego limitu 486 etatów, tj. o 19 etatów (do 505) z przeznaczeniem na rezerwę 
kadrową, celem wzmocnienia zasobów do realizacji zadań wynikających z ustawy 
o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz nowelizacji ustawy 
o grach hazardowych. W związku z przeniesieniem trzech funkcjonariuszy do IAS 
na 20.06.2017 r.26 limit etatów funkcjonariuszy zwiększył się do 508 etatów. Dyrektor 
IAS nie zwracał się o zmianę tego limitu. Pismem z 12.09.2017 r. Dyrektor IAS 
poinformował Ministerstwo o braku uzasadnionej konieczności jego zwiększenia27. 

(dowód: akta kontroli str. 58-62, 65, 66, 87-90, 115-116, 120-123) 

Przeniesienie funkcjonariuszy celnych odbyło się zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w piśmie Szefa KAS z 27.01.2017 r., tj. wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy 
służby celnej, którzy (według stanu na 30.09.2016 r.) realizowali zadania w zakresie 
podatku akcyzowego, podatku od gier, poboru należności celnych, funkcji 
wierzycielskich oraz egzekucji w IC, urzędach celnych oraz oddziałach celnych - 
zostali uwzględnieni w zasobach kadrowych urzędów skarbowych. Według stanu na 
1.06.2017 r.: 
- spośród 17 funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w IC we Wrocławiu 
w Wydziale Akcyzy i Gier: 14 przyjęło propozycję pracy w Dziale Podatku 
Akcyzowego i Podatku od Gier w IAS we Wrocławiu; dwóch nie przyjęło propozycji 
pracy; a jeden - z uwagi na posiadane kompetencje i kwalifikacje, jak również 
wieloletnie doświadczenie w orzecznictwie z zakresu podatku akcyzowego i podatku 
od gier - przyjął propozycję zatrudnienia/pracy w Referacie Nadzoru nad 
Orzecznictwem w IAS;  
- spośród 23 funkcjonariuszy pełniących służbę w Urzędzie Celnym28 w Wałbrzychu: 
16 przyjęło propozycję pracy w US w Wałbrzychu w komórce podatku akcyzowego 
i podatku od gier; jeden przeszedł na emeryturę przed otrzymaniem propozycji 
zatrudnienia; jeden nie otrzymał propozycji zatrudnienia (na podstawie art. 144 
ustawy o KAS); jeden nie przyjął propozycji pracy; czterech przyjęło propozycje 
pracy w Delegaturze Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy, w komórce 
postępowania podatkowego (w zakresie tych samych zadań, które realizowali w UC 
w Wałbrzychu przed 1.03.2017 r., tj. kar pieniężnych z tytułu podatku od gier);  
- spośród 20 funkcjonariuszy pełniących służbę w UC w Legnicy: 13 przyjęło 
propozycję pracy w US w Legnicy, w komórce podatku akcyzowego i podatku od 
gier; dwóch - w US w Zgorzelcu ze względu na miejsce zamieszkania; jeden nie 
otrzymał propozycji zatrudnienia (na podstawie art. 144 ustawy o KAS); czterech 
przyjęło propozycje pracy w Delegaturze Urzędu Celno-Skarbowego w Legnicy, 
w komórce postępowania podatkowego (w zakresie tych samych zadań, 
wykonywanych w UC w Legnicy przed 1.03.2017 r., tj. kar pieniężnych z tytułu 
podatku od gier); 

                                                      
26 Na podstawie pisma DLK nr IK 1565003 z 20.06.2017 r. informującego o zwiększeniu przez Szefa KAS limitu 
etatów o trzy w związku z przeniesieniem funkcjonariuszy z IAS w Poznaniu i IAS w Olsztynie. 
27 W odpowiedzi na pismo Dyrektora Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej 
z  1.09.2017 r. 
28 Dalej: UC. 
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- spośród 30 funkcjonariuszy pełniących służbę w UC we Wrocławiu: 21 przyjęło 
propozycję pracy w US w Wrocław-Śródmieście, w komórce podatku akcyzowego 
i podatku od gier; jeden przyjął propozycję pracy w IAS; dwóch nie przyjęło 
propozycji pracy, sześciu przyjęło propozycje pracy w Urzędzie Celno-Skarbowym, 
w tym pięciu w komórce postępowania podatkowego, jeden w kontroli celno-
skarbowej rynku. 

Spośród 14 osób realizujących zadania w zakresie funkcji wierzycielskich oraz 
egzekucji zatrudnionych w Wydziale Egzekucji w IC: 
• czterem złożono propozycję zatrudnienia w Pionie Poboru i Egzekucji w Izbie, 
• ośmiu złożono propozycję zatrudnienia w komórkach egzekucyjnych w urzędach 
skarbowych, w tym:  
- czterem w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,  
- jednej w Urzędzie Skarbowym Wrocław-Krzyki, 
- jednej w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu, 
- jednej w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku, 
- jednej w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym,  
• dwie przeszły na emeryturę przed otrzymaniem propozycji zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 58-62, 316-318) 

1.1.5. Wytyczne dotyczące kryteriów, jakie powinni spełniać funkcjonariusze 
/pracownicy zakwalifikowani do 4% rezerwy kadrowej, zostały wydane przez Szefa 
KAS29 i stanowiły podstawę wytypowania przez Naczelnika Urzędu Celno-
Skarbowego osób do jej utworzenia. Pismami z 28.04.2017 r. i 5.05.2017 r. Dyrektor 
IAS przekazał Szefowi KAS wykaz 13 funkcjonariuszy stanowiących rezerwę 
etatową do Grupy Reagowania Kryzysowego wraz z uzasadnieniem kandydatur 
wytypowanych osób z zasobu kadrowego Urzędu Celno-Skarbowego. Zwiększenie 
obsady kadrowej rezerwy o 6 osób (do 19) nastąpiło na podstawie wniosku 
Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z 1.12.2017 r. do Dyrektora IAS 
o przeniesienie do pełnienia tej służby sześciu pracowników korpusu służby 
cywilnej30.  

(dowód: akta kontroli str. 79-82, 95-101, 181-184) 

Na 30.06.2018 r. w rezerwie kadrowej Urzędu Celno-Skarbowego było 
19 funkcjonariuszy wywodzących się z byłej kadry IC, w tym: czterech w Dziele 
Postępowania Celnego31, pięciu w Pierwszym Referacie Postępowania Celnego32, 
trzech w Drugim Referacie Postępowania Celnego w Wałbrzychu33, czterech 
w Dziale Postępowania Podatkowego w Legnicy34 i po jednym na Wieloosobowym 
Stanowisku Spraw Ogólnych35, Drugim Referacie Spraw Ogólnych w Legnicy36 
i Oddziale Celnym I we Wrocławiu37.  

(dowód: akta kontroli str. 175-179) 

                                                      
29 Pismo z 24.02.2017 r. oraz kolejne z 23.06.2017 r. Zastępcy Szefa KAS przypominające o obowiązku 
realizacji przekazanych wytycznych, w szczególności w zakresie czasowego oddelegowania osób 
wyznaczonych do rezerwy kadrowej do zadań z zakresu dokonywania odpraw celnych, obsługi ruchu 
granicznego lub działań prewencyjnych. 
30 Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego powołał Zespół odpowiedzialny za wybór kandydatów do uzupełnienia 
rezerwy, który dokonał analizy 25 wniosków pracowników deklarujących chęć przeniesienia do rezerwy 
kadrowej; 30.11.2017 r. Zespół zarekomendował Naczelnikowi Urzędu Celno-Skarbowego sześciu kandydatów 
do uzupełnienia rezerwy kadrowej - byłych celników wywodzących się Referatu Procedur Celnych i Obsługi 
Przedsiębiorców UC Wrocław (4 osoby), UC w Legnicy (1 osoba) i IC we Wrocławiu (1 osoba).  
31 Z byłego Referatu Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców UC. 
32 Z byłego Referatu Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców UC. 
33 Z byłego Referatu Przeznaczeń Celnych i Obsługi Przedsiębiorców UC w Wałbrzychu.  
34 Z byłego Referatu Akcyzy i Gier UC Wrocław (dwie osoby) i Referatu Przeznaczeń Celnych i Obsługi 
Przedsiębiorców UC w Legnicy (dwie osoby). 
35 Z Referatu Ogólnego UC we Wrocławiu. 
36 Z Referatu Ogólnego i Informatyki UC w Legnicy. 
37 Z Wydziału Likwidacji Towarów IC we Wrocławiu. 
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Dyrektor IAS pismem z 13.07.2017 r. wystąpił do Naczelnika Urzędu Celno-
Skarbowego o realizację obowiązków wynikających z wytycznych Szefa KAS38, 
w zakresie: przeszkolenia z obsługi systemów dokonywania odpraw celnych, obsługi 
ruchu granicznego lub działań prewencyjnych oraz oddelegowania funkcjonariuszy 
ujętych w rezerwie kadrowej na okres jednego miesiąca do wykonywania ww. 
zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 18-20, 85-86) 

Zgodnie z wytycznymi Szefa KAS z 24.02.2017 r. spośród funkcjonariuszy 
powołanych do rezerwy kadrowej, ośmiu w 2017 r. i pięciu w I półroczu 2018 r. 
uczestniczyło przez 30 dni w realizacji zadań związanych z dokonywaniem odpraw 
celnych, obsługą ruchu granicznego i działań prewencyjnych a jeden - na stałe pełnił 
służbę w Oddziale Celnym. Pozostałych pięciu w związku z tym, że powołano ich do 
służby z dniem 1.01.2018 r., będzie podlegało szkoleniu w 2018 r. Funkcjonariusze 
wchodzący w skład rezerwy kadrowej byli wieloletnimi pracownikami służby celnej, 
posiadającymi znajomość obsługi systemów funkcjonujących w administracji celnej. 

(dowód: akta kontroli str. 95-101, 181-184, 322, 335-339) 

Były Dyrektor IAS wyjaśnił, że funkcjonariusze wchodzący w skład rezerwy kadrowej 
zostali przeszkoleni z systemów operacyjnych, służących do obsługi zgłoszeń 
celnych. Ponadto, część składu rezerwy na co dzień korzysta z systemów 
dedykowanych do obsługi odpraw celnych. (…) Z uwagi na wprowadzane lub 
planowane zmiany systemów informatycznych proces szkolenia prowadzony jest na 
bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 118, 119) 

1.1.6. Zadania z zakresu sprawowania kontroli celnej i dozoru celnego w stosunku 
do likwidowanych towarów przypisano Referatowi Likwidacji Towarów 
w Delegaturze Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Ponadto sprawy 
dotyczące likwidacji towarów przypisano komórkom egzekucji administracyjnej w 32 
z 34 urzędach skarbowych, w dwóch urzędach skarbowych nie realizowano tych 
zadań (US w Górze i US w Polkowicach), jednakże ich obsługę w tym zakresie 
powierzono dwóm innym urzędom39.  
Czynności określone w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy o KAS realizowane były w IAS 
przez Dział Audytu Środków Publicznych i Dział Obsługi Przedsiębiorców 
w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych, natomiast urzędowego 
sprawdzenia w działach Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Delegaturach Urzędu 
Celno-Skarbowego we Wrocławiu i Wałbrzychu. Komórka postępowania celnego 
została umiejscowiona w pionie orzecznictwa w trzech Delegaturach Urzędu Celno-
Skarbowego (we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy). 

(dowód: akta kontroli str. 1254) 

1.1.7. Dyrektor IAS po dokonaniu analizy stanu zatrudnienia w US zwrócił się do 
Ministerstwa pismem z 28.07.2017 r. o wyrażenie opinii w sprawie rozpoczęcia 
rekrutacji do korpusu służby cywilnej 100 osób do 11 US, w komórkach: do spraw 
czynności analitycznych i sprawdzających (38), rachunkowości (34), rejestracji 
podatników i obsługi bezpośredniej (16) i innych (12). W uzasadnieniu ww. wniosku 
Dyrektor IAS podał, że (…) na 28.07.2017 r. stan zatrutnienia był niższy o 284 
osoby (5,84%) w porównaniu do stanu z 31.12.2016 r. W okresie od 1.01.2017 r. do 
30.06.2017 r., na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, plan etatów został 

                                                      
38 Pismo z 24.02.2017 r. 
39 US w Głogowie i US w Lubinie. 
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zmniejszony w IAS o 310,98 etatu (6,67%)40. Szacowano, że do końca 2017 r. na 
emeryturę może odejść 200 uprawnionych. Pismem z 12.09.2017 r. Dyrektor IAS 
otrzymał zgodę na obsadzenie 50 etatów w korpusie służby cywilnej. Przyznane 
etaty rozdysponowano między 12 US, ze wskazaniem stanowiska oraz komórki 
organizacyjnej, do której ma być przeprowadzony nabór41. Naczelnicy US 
poinformowani zostali o konieczności rozpoczęcia procedury naboru lub możliwości 
skorzystania z przekształcenia umowy zawartej z pracownikiem, w celu zastępstwa 
członka korpusu służby cywilnej w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, na 
umowę na czas określony lub po spełnieniu wymaganych warunków - na czas 
nieokreślony. W wyniku przeprowadzonych naborów obsadzono 28 etatów 
(w jednym przypadku w drodze przeniesienia służbowego między urzędami), a 22 
etaty w wyniku przekształcenia umów na zastępstwo na umowy na czas określony 
do odbycia służby przygotowawczej. Ponadto w okresie od 25.07. do 25.10.2017 r. 
Dyrektor IAS występował do Ministerstwa o zwiększenie zatrudnienia w komórkach 
organizacyjnych IAS w drodze naboru zewnętrznego, łącznie o 37 etatów, w tym: 
cztery na zabezpieczenie realizacji zadań o charakterze centralnym42, jeden do 
komórki podatku od towarów i usług, 22 - do komórek spraw wierzycielskich 
i egzekucji, podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, zarządzania oraz 
komórki kontroli celno-skarbowej zarządzania ryzykiem43 i 10 na stanowiska 
informatyczne. Do końca 2017 r. Dyrektor IAS otrzymał zgodę na 24 etaty. 

(dowód: akta kontroli str. 366-412) 

1.2. Proces zatrudnienia w IAS. 

1.2.1. Stan zatrudnienia ogółem w IAS na 1.03.2017 r. wynosił 4 771 osób (3 872 
członków korpusu służby cywilnej, 791 funkcjonariuszy celnych, 108 pracowników 
spoza korpsu służby cywilnej), w tym z zasobu kadrowego: byłego UKS - 433 osób 
(406 członków korpusu służby cywilnej i 27 – spoza korpusu), byłych UC i IC - 838 
(29 członków korpusu służby cywilnej, 791 funkcjonariuszy celnych i 18 – 
pozostałych pracowników) i byłych US i IS – 3 500 (3 437 członków korpusu służby 
cywilnej i 63 pracowników spoza korpusu służby cywilnej). 

(dowód: akta kontroli str. 116, 117) 

Były Dyrektor IAS wyjaśnił, że wszyscy zatrudnieni zostali przypisani do jednostek 
organizacyjnych KAS od 1.03.2017 r. według następujących zasad: nikt nie traci 
zatrudnienia z 1.03.2017 r.; pracownicy US i IS pozostają w dotychczasowych 
jednostkach organizacyjnych; przypisanie osób (etatów) do poszczególnych 
jednostek wynika z nałożonych zadań, z uwagi na przejęcie przez Izbę procesów 
pomocniczych (m.in. obsługa kadrowa, informatyka, logistyka, obsługa prawna, 
obsługa finansowa, bezpieczeństwo i ochrona, BHP); wzmocnienie etatowe tych 
procesów nastąpi poprzez zaproponowanie pracy w odpowiednich komórkach Izby 
osobom wykonującym zadania z tego zakresu w byłej IC i byłym UKS; zatrudnienie 
funkcjonariuszy służby celno-skarbowej nastąpi z uwzględnieniem wytycznych 
Szefa KAS44; zapewnienie ciągłości realizacji zadań w zakresie podatku 

                                                      
40 Na podstawie trzech decyzji: zmniejszenie limitu etatów na stanowiskach pracowników korpusu służby 
cywilnej o 289,79 etatów, funkcjonariuszy – 13,12 i pozostałych pracowników niezaliczanych do korpusu służby 
cywilnej – 8,07. 
41 Pismo Dyrektora IAS nr 0201-IZK4.111.2.2017 z 28.09.2017 r. 
42 Związanych z rejestrowaniem oraz monitorowaniem części kwoty referencyjnej zabezpieczenia generalnego 
przypadającej Polsce jak również wykonywaniem czynności sprawdzających w ramach systemu wymiany 
informacji o podmiotach we Wspólnotowym Elektronicznym Systemie Przedsiębiorców EOS. 
43 W miejsce pracowników Wydziału Analiz i Planowania Administracji Skarbowej (centrum kompetencyjnego), 
którzy w sierpniu przeszli do Ministerstwa. 
44 Powinni wywodzić się z zasobów: funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziałach celnych oraz komórkach 
dozoru (pod warunkiem, że osoby te realizowały w przeważającym zakresie zadania z zakresu zwalczania 
przestępczości lub obrotu towarowego i ruchu granicznego), funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach 
zwalczania przestępczości, funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych, 
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akcyzowego, podatku od gier, poboru należności celnych, funkcji wierzycielskich 
oraz egzekucji nastąpi poprzez uwzględnienie w zasobach kadrowych urzędów 
i Izby wszystkich funkcjonariuszy i pracowników, którzy realizowali przedmiotowe 
zadania w IC, urzędach celnych i oddziałach celnych na 30.09.2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 117) 

Ponadto Dyrektor IAS wyjaśniła m.in: sformułowanie kryteriów podziału etatów na 
poszczególne jednostki IAS ze stanu etatowego byłych IC, UC, UKS, IS i US 
wynikało z realizacji wytycznych Szefa KAS oraz zapisów art. 165 ust. 2, 3 i 7 
ustawy wprowadzającej KAS. Założenie, że pracownicy urzędów skarbowych woj. 
dolnośląskiego i Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, co do zasady 
pozostają przypisani do dotychczasowych jednostek organizacyjnych, wynikało 
z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadań nałożonych na te jednostki. 
Wiązało się to z kolejnym kryterium przypisania osób do poszczególnych jednostek, 
właśnie z uwagi na rodzaj wykonywanych zadań. Wynikało ono w szczególności 
z zaleceń szefa KAS dotyczących limitów osób przeznaczonych do zasilenia 
komórek rejestracji, komórek czynności analitycznych i sprawdzających, komórek 
podatku akcyzowego i podatku od gier, itd. Szef KAS określił także wytyczne 
dotyczące zasilenia etatowego urzędu celno–skarbowego oraz wskazał na 
priorytetowe zadania administracji skarbowej. 

(dowód: akta kontroli str. 321) 

Spośród 1 271 byłych pracowników IC i UKS, według stanu na 31.05.2017 r., do 
Urzędu Celno-Skarbowego przypisano 839 osób45, do US 201 osób46 (z tego 104 do 
komórek rejestracji i analitycznych) oraz do Izby - 231 osób47. Ogółem propozycji 
pracy nie otrzymało 105 osób48 (8,3%) a nie przyjęło 45 osób49 (3,5%). Ogółem 
w IAS zatrudniono 1 121 (88,2%) byłych pracowników IC i UKS.  

(dowód: akta kontroli str. 117-118) 

1.2.2. Stan zatrudnienia w Dziale Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier IAS50 
wynosił na 1.03.2017 r. 17 etatów, na 1.09.2017 r. - 14 i na 30.06.2018 r. - 13. 
Wszyscy funkcjonariusze wywodzili się z kadry służby celnej i na poprzednio 
zajmowanych stanowiskach pracy wykonywali tożsame zadania z realizowanymi 
w tym Dziale w IAS. 

Stan zatrudnienia w pionie zwalczania przestępczości Urzędu Celno-Skarbowego 
na 1.03.2017 r. wynosił 267 osób (199 funkcjonariuszy z IC i 68 pracowników 
cywilnych z UKS), na 1.09.2017 r. – 250 (246 funkcjonariuszy51 i 4 pracowników 
cywilnych52), na 31.12.2017 r. – 243 (240 funkcjonariuszy53 i 3 pracowników 
cywilnych54) i na 30.06.2018 r. – 256 (253 funkcjonariuszy55 i 3 pracowników 
cywilnych56). 

(dowód: akta kontroli str. 185-188, 1024-1027) 

                                                                                                                                       
pracowników wykonujących czynności dochodzeniowe, pracowników wywiadu skarbowego, pracowników 
komórek realizacyjnych. 
45 W tym: 809 otrzymało propozycje pracy, przyjęło 793. 
46 W tym: 143 otrzymało propozycje pracy, przyjęło 134. 
47 W tym: 214 otrzymało propozycje pracy, przyjęło 194. 
48 Tj.: 30 przypisanych do Urzędu Celno-Skarbowego, 58 do US i 17 do IAS. 
49 Tj.: 16 przypisanych do Urzędu Celno-Skarbowego, dziewięć do US i 20 do IAS. 
50 Dalej: Dział Akcyzy i Gier. 
51 W tym 50 pracowników z byłego UKS, którzy powołani zostali do służby celno-skarbowej w pionie zwalczania 
przestępczości, z uwagi na ich doświadczenie zawodowe w zakresie postępowań przygotowawczych 
i operacyjno-rozpoznawczych. 
52 Trzech z UKS i jeden z IC. 
53 48 z UKS i 192 z IC. 
54 Dwóch z UKS i jeden z IC. 
55 46 z UKS i 207 z IC. 
56 Jeden z UKS i dwóch z IC. 
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W sprawie powołania do służby 50 pracowników byłego UKS, pełniących służbę 
w pionie zwalczania przestępczości Urzędu Celno-Skarbowego, Dyrektor IAS 
wyjaśniła, że propozycja służby złożona 37 osobom wynikała wprost z realizacji tych 
samych zadań w KAS. Dotyczyło to komórek postępowań przygotowawczych 
i operacyjno-rozpoznawczych zniesionego UKS, w miejsce których powstały 
w Urzędzie Celno-Skarbowym komórki dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-
rozpoznawcze. Z uwagi na konieczność dodatkowego zasilenia kadrowego w pionie 
zwalczania przestępczości, propozycję pełnienia służby złożono również 13 
osobom, które do czasu konsolidacji realizowały zadania w komórkach kontroli 
podatkowej, a posiadana przez te osoby wiedza w tym zakresie stanowiła istotny 
element, wykorzystywany przy realizacji nowych zadań. Analogiczne kryteria zostały 
zastosowane w odniesieniu do czterech pracowników cywilnych zatrudnionych 
w pionie zwalczania przestępczości. Mając na uwadze treść art. 171 ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę KAS, wszystkie osoby, którym złożono propozycję 
pełnienia służby zostały mianowane do służby stałej. Z tego powodu nie były 
zobligowane do odbycia zasadniczego kursu celnego. 
W zakresie posiadanych upoważnień i uprawnień, jak również wymaganego 
przeszkolenia, zgodnie z informacją przekazaną przez Naczelnika Urzędu Celno-
Skarbowego, wszyscy pracownicy i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego 
posiadają ważne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (…) oraz 
dostęp do różnych systemów informatycznych, w zależności od realizowanych 
zadań służbowych. Dostęp przyznawany był każdorazowo na wniosek kierownika 
komórki, w której funkcjonariusz pełnił służbę oraz Naczelnika tego Urzędu. W celu 
zapewnienia właściwego wykonywania powierzonych obowiązków funkcjonariusze 
Urzędu Celno-Skarbowego zostali przeszkoleni w zakresie obsługi systemów, 
do których mają dostęp. 

(dowód: akta kontroli str. 1024-1028) 

Według stanu na 1.09.2017 r. w jednostkach organizacyjnych KAS województwa 
dolnośląskiego zatrudnionych było 4 296 osób57, w tym 484 funkcjonariuszy 
(w Urzędzie Celno-Skarbowym), a na 30.06.2018 r. – zatrudnionych było 4 325 
osób58 (wzrost o 29 osób59), w tym 496 funkcjonariuszy (w Urzędzie Celno-
Skarbowym). 

(dowód: akta kontroli str. 187-188, 190) 

1.2.3. Analiza dokumentacji 40 osób zatrudnionych w Dziale Akcyzy i Gier (13 osób) 
oraz Pionie Zwalczania Przestępczości Urzędu Celno-Skarbowego (27 osób) 
wykazała, że osoby te w okresie od 10-31.05.2017 r. otrzymały pisemne propozycje 
określające nowe warunki zatrudnienia60 i pełnienia służby61, na podstawie art. 165 
ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS. Do 9.06.2017 r. wszystkie 
osoby złożyły oświadczenia o przyjęciu proponowanych warunków zatrudnienia. 
Spośród 27 funkcjonariuszy Pionu Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Urzędu 
Celno-Skarbowego: 10 otrzymało zakresy obowiązków do 20.06.2017 r., 13 – 
w okresie od 21.06. do 20.07.2017 r., czterech pracowników korpusu służby cywilnej 

                                                      
57 W tym: 610 w IAS (pracownicy korpusu służby cywilnej), 2 888 w US (pracownicy korpusu służby cywilnej) 
i 798 w Urzędzie Celno-Skarbowym (314 pracowników korpusu służby cywilnej i 484 funkcjonariuszy celno-
skarbowych). 
58 W tym: 642 w IAS (pracownicy korpusu służby cywilnej), 2 899 w US (pracownicy korpusu służby cywilnej) 
i 784 w Urzędzie Celno-Skarbowym (288 pracowników korpusu służby cywilnej i 496 funkcjonariuszy celno-
skarbowych). 
59 Wzrost o 32 w IAS i 11 w US oraz zmniejszenie o 14 w Urzędzie Celno-Skarbowym (zmniejszenie o 26 
w korpusie służby cywilnej i zwieksznie o 12 na stanowiskach funkcjomariuszy). 
60 18 na stanowiskach w korpusie służby cywilnej, w tym 14 byłych funkcjonariuszy (13 z Wydziału Akcyzy i Gier 
byłej IC i jeden rewident celny byłej IC). 
61 21 w służbie stałej (czterech pracowników korpusu służby cywilnej z byłego UKS, siedmiu funkcjonariuszy 
z byłej IC i 10 funkcjonariuszy z byłych UC) i jeden w służbie przygotowawczej z byłej IC. 
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Urzędu Celno-Skarbowego w okresie od 22.06. do 28.07.2017 r. Spośród 13 
pracowników Działu Akcyzy i Gier 12 otrzymało zakresy obowiązków po trzech 
miesiącach od dnia obowiązywania nowych warunków zatrudnienia, natomiast jej 
kierownik - 29.01.2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 463-468) 

1.2.4. Analiza akt osobowych 15 osób z kadry nadzorującej i kierującej komórkami 
organizacyjnymi w IAS wykazała, że osiem osób otrzymało powołania w marcu 
2017 r.62 na stanowiska naczelników oraz zastępców naczelników US63 i Urzędu 
Celno-Skarbowego64. Pozostałe sześć osób otrzymało pisma powierzające 
obowiązki z dniem 1.03.2017 r., a jedna - koordynowanie pracy we wskazanych 
komórkach organizacyjnych, do czasu otrzymania propozycji zatrudnienia65 na 
podstawie art 165 ust. 7 ustawy Przepisy wprowadzajace ustawę o KAS. Z dniem 
1.06.2017 r. pięć osób otrzymało na piśmie propozycje zatrudnienia na 
stanowiskach kierowniczych, w komórkach organizacyjnych wskazanych wcześniej 
w powierzeniu wraz z określeniem warunków płacowych; jedna z dniem 8.05.2017 r. 
- kierującego wieloosobowym stanowiskiem pracy66 i jedna z dniem 22.06.2017 r. na 
stanowisko naczelnika US. Osoby powoływane na stanowiska nadzorcze 
i kierownicze, wywodzące się z kadry zarządzającej, posiadały ważne 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP dla kadry kierowniczej. Wszystkie 
osoby otrzymywały skierowania na badania lekarskie przed upływem ważności 
posiadanych zaświadczeń o zdolności do wykonywania pracy. Spośród ww. 15 
osób: cztery powołane na stanowiska naczelników urzędów upoważnione były do 
podejmowania działań (w tym: wydawania decyzji, postanowień, podpisywania pism 
i innych rozstrzygnięć z mocy ustawy Przepisy wprowadzajace ustawę o KAS), 
ośmiu osobom wystawiono upoważnienia w ciągu 12 dni i trzem osobom po: 5467, 
9268 i 13669 dniach od powołania na stanowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 447-449, 452-460) 

W sprawie wystawienia upoważnień po 54 i 136 dniach od powolania na stanowisko 
kierownicze Dyrektor IAS wyjaśniła m.in., że: M.W. został powołany 1.06.2017 r. na 
stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej, 
Zarządzania Ryzykiem i Współpracy Międzynarodowej, Obsługi Przedsiębiorców 
w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych. Dyrektor IAS wydał 
25.07.2017 r. M.W. upoważnienie (nr 139/2017) do podpisywania pism w zakresie 
właściwości kierowanego Wydziału. Powyższe upoważnienie uchylało jednocześnie 
upoważnienie (nr 61/2017), wydane 31.03.2017 r. (…) W okresie do 25.07.2017 r. 
M.W. podpisywał pisma w zakresie tego Wydziału na podstawie upoważnienia 
z 31.03.2017 r. A.Z. został powołany na stanowisko Kierownika Działu 
Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych z dniem 

                                                      
62 Sześć osób z 1.03.2017 r. (w tym dwóch naczelników) i dwóch z 2.03.2017 r. 
63 Jeden naczelnik i dwóch zastępców. 
64 Jeden naczelnik i czterech zastepców. 
65 Bez zmiany warunków zatrudnienia. 
66 26.10.2017 r. powołana na stanowisko naczelnika US. 
67 54 dni po powołaniu M.W. na stanowisko Naczelnika Wydziału Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-
Skarbowej, Zarządzania Ryzykiem i Współpracy Międzynarodowej, Obsługi Przedsiębiorców w zakresie Cła, 
Pozwoleń i Czynności Audytowych z dniem 1.06.2017 r. - upoważnienie z 25.07.2017 r. wydane przez Dyrektora 
IAS m.in. w zakresie podpisywania pism w sprawach dotyczących informacji o toczącym się postępowaniu 
podatkowym, celno-skarbowym albo postępowaniu przed sądem administracyjnym oraz upoważnienie 
z 11.08.2017 r. do podpisywania pism i rozstrzygnięć z zakresu kontroli, cła i audytu podczas nieobecności 
Zastępcy Dyrektora IAS. 
68 92 dni po powołaniu P.R. na stanowisko Zastępcy Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dniem 
1.03.2017 r., Naczelnik w Urzędzie Celno-Skarbowym wydał upoważnienie z 1.06.2017 r. do m.in.: wydawania 
decyzji i postanowień, aktów oskarżenia, wezwań oraz do zajmowania stanowiska. 
69 136 dni po powołaniu na stanowisko Kierownika Działu Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej 
w Sprawach Celnych w IAS.  
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1.06.2017 r. Kolejne upoważnienie do podpisywania pism otrzymał od Dyrektora IAS 
2.11.2017 r. Do tego czasu korzystał z upoważnienia (nr 11/2017) z 3.03.2017 r., 
które obowiązywało do czasu jego uchylenia przez upoważnienie z 2.11.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1020-1022) 

1.2.5. Realizując polecenie Szefa KAS określone w piśmie z 24.02.2017 r., Dyrektor 
IAS w terminie z niego wynikającym (tj. do 15.03.2017 r.) wystąpił do Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskami o wszczęcie poszerzonego 
postępowania sprawdzającego w stosunku do dwóch osób. 

(dowód: akta kontroli str. 461, 462) 

1.2.6. Według stanu na 1.03.2017 r. zatrudnienie w IAS wynosiło ogółem 4 771 
osób, w tym 120 przebywało na długotrwałych urlopach70. Do 31.05.2017 r. 
propozycje pracy/służby otrzymały 4 503 osoby71 (97,8% zatrudnionych) a 52 osoby 
(w tym sześciu funkcjonariuszy) rozwiązało umowy o pracę zanim zakończył się 
proces wręczania propozycji. Nie otrzymało propozycji pracy 216 osób, w tym: 42 
funkcjonariuszy72 i 174 pracowników73. Propozycji pracy/służby nie przyjęło 66 osób 
w tym 33 funkcjonariuszy74, 26 pracowników i siedmiu radców prawnych. W okresie 
od 1.03.2017 r. do 30.06.2018 r. zatrudniono 261 osób (w tym: 17 od 1.03. do 
31.08.2017 r., 81 od 1.09. do 31.12.2017 r., 163 od 1.01. do 30.06.2018 r.). Spośród 
261 nowo zatrudnionych 102 osoby zatrudniono w wyniku zewnętrznego naboru 
(w tym: 99 osób na stanowiska pracownicze, dwóch funkcjonariuszy i jednego radcę 
prawnego) i 159 osób na stanowiska pracownicze w innym trybie75.  
W związku z korektą planu etatów IAS (decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów), jak 
i odejściami pracowników, zatrudnienie w IAS na 30.06.2018 r. wyniosło 4 325 osób 
(4 313,3 etatu), w tym 116 przebywało na długotrwałych urlopach76. Na umowę na 
zastępstwo zatrudnionych było 118 osób. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117, 189-191, 371, 1064-1085) 

Dyrektor IAS wyjaśniła, że spośród 42 funkcjonariuszy, którym nie przedłożono 
propozycji pracy, 14 osób wystąpiło z wnioskiem o rozwiązanie stosunku służby 
w związku z przejściem na emeryturę, 15 osób posiadało ustawowe uprawnienia 
emerytalne, sześć osób złożyło oświadczenia na podstawie art. 144 ustawy o KAS. 
W odniesieniu do radców prawnych (…) czterech z nich przeszło na emeryturę, 
podobnie jak jeden audytor i jedna osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego. 
Jednocześnie uprzejmie informuję, że przepisy ustawy wprowadzającej KAS, nie 
zobowiązywały Dyrektora IAS do uzasadniania przyczyn niezłożenia propozycji 
pracy/służby. 

(dowód: akta kontroli str. 1029) 

                                                      
70 101 na urlopach związanych z macierzyństwem i 19 – urlopach bezpłatnych. 
71 W tym: 743 funkcjonariuszy (439 propozycję kontynuacji służby i 304 propozycję pracy) i 3 760 pracowników 
(w tym 50 propozycję służby). 
72 W tym: dziewięciu posiadających szczególne uprawnienia, trzech z wydziałów zwalczania przestępczości 
ekonomicznej, jeden wykonujący zadania w ramach grupy zadaniowej ds. papierosów. 
73 W tym: pięciu radców prawnych, jedna osoba posiadająca uprawnienia radcy prawnego / adwokata, jeden 
audytor. 
74  W tym: siedmiu podoficerów, 22 aspirantów i czterech oficerów młodszych. 
75 Dwie osoby przeniesione z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jedną  powołano na 
Naczelnika US, 16 na stanowiska poza korpusem służby cywilnej, jedną osobę przywrócono do pracy na 
podstawie ugody, 126 – zatrudniono na podstawie przekształcenia umowy na zastępstwo na czas określony i 13 
na podstawie przekształcenia umowy z zastępstwa na umowę na czas określony w wyniku naboru 
zewnętrznego. 
76 87 na urlopach związanych z macierzyństwem i 19 – urlopach bezpłatnych. 
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1.2.7. Analiza dwóch postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko radcy prawnego77 
i do służby celno-skarbowej (na 10 stanowisk), zakończonych odpowiednio: 
wyłonieniem kandydata na stanowisko radcy prawnego i dwóch kandydatów na 
stanowiska funkcjonariuszy, nie wykazała nieprawidłowości (w odniesieniu do 
wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze). 

(dowód: akta kontroli str. 1053-1063, 1159-1172) 

1.2.8. W okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2018 r. zawarto 132 umowy na 
zastępstwo78, w tym 126 w służbie cywilnej i sześć na stanowiska pomocnicze 
spoza korpusu służby cywilnej.  
Dyrektor IAS wyjaśniła, że najczęstszą przyczyną, uzasadniającą potrzebę 
zatrudniania na zastępstwo, była usprawiedliwiona nieobecność pracowników, 
spowodowana m.in.: urlopem związanym z rodzicielstwem (urlop macierzyński, 
rodzicielski) – 42 osoby; przebywaniem na zwolnieniu lekarskim – 41 osób; 
udzielonym urlopem wychowawczym – 30 osób; udzielonym urlopem bezpłatnym – 
12 osób i przebywaniem na świadczeniu rehabilitacyjnym – siedem osób.  

(dowód: akta kontroli str. 1028) 

1.3. Wynagrodzenia. 

1.3.1. W 2017 r. łączne wynagrodzenie brutto pracowników/funkcjonariuszy 
jednostek organizacyjnych KAS79 wyniosło 300 913,8 tys. zł (o 5 058,2 tys. zł mniej 
niż w 2016 r.), w tym: w Izbie – 36 642,7 tys. zł, w Urzędzie Celno-Skarbowym – 
78 295,6 tys. zł i w urzędach skarbowych – 185 975,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 225) 

1.3.2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie/uposażenie brutto na etat80 w 2016 r. 
wyniosło w IC - 6 184,13 zł (w tym funkcjonariuszy 6 279,28 zł, pracowników 
korpusu służby cywilnej 5 187,94 zł i pozostałych pracowników81 3 525,97 zł), 
w UKS - 6 752,04 zł (w tym: pracowników korpusu służby cywilnej 6 974,18 zł 
i pozostałych pracowników 2 580,14 zł), w IS – 5 457,98 zł (w tym: pracowników 
korpusu służby cywilnej 5 513,24 zł i pozostałych pracowników 3 504,81 zł ) i w US 
– 5 262,69 zł (w tym: pracowników korpusu służby cywilnej 5 298,15 zł i pozostałych 
pracowników 3 302,02 zł). W 2017 r. przeciętne miesięczne uposażenie 
funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego wyniosło 8 328,42 zł (o 2 049,14 zł 
więcej niż w 2016 r.), pracowników korpusu służby cywilnej - 5 835,39 zł (w tym: 
w Urzędzie Celno-Skarbowym – 8 267,51 zł, urzędach skarbowych – 5 635,78 zł, 
w IAS – 5 558,72 zł) oraz pozostałych pracowników 3 551,23 zł. Na 30.06.2018 r. 
przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Celno-Skarbowego 
wyniosło 6 316,51 zł, pracowników korpusu służby cywilnej 6 060,23 zł, w tym: w 
Urzędzie Celno-Skarbowym – 7 064,10 zł, urzędach skarbowych – 5 922,53 zł, IAS 
6 255,35 zł oraz pozostałych pracowników – 4 263,28 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 253) 

                                                      
77 Nabór ogłoszono 20.07.2017 r., oferty złożyło 25 osób, w tym 18 spełniających wymagania formalne i siedem 
niespełniających. Wyłoniono osobę z nawyższą punktacją przyznaną w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej 
przeprowadzonej przez trzyosobową komisję, składającą się z radców prawnych.  
78 Z tego na stanowisko referenta – 33 osoby, samodzielnego referenta – jedna, starszego referenta - 52, 
księgowego - 14, starszego księgowego – sześć, młodszego księgowego – jedna, kontrolera rozliczeń – jedna, 
kontrolera skarbowego – 14, starszego kontrolera skarbowego – jedna, starszego inspektora – dwie, 
oskarżyciela skarbowego – jedna, sekretarki – dwie, operatora przygotowania danych – trzy, starszego 
operatora przygotowania danych – jedna. 
79 Po uwzględnieniu wynagrodzeń brutto za styczeń i luty 2017 r. w IC, US, UKS i IS. 
80 Według metodologii stosowanej do sporządzania sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach po 
wyeliminowaniu wypłat jednorazowych np. odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za 
niewykorzystany urlop. 
81 Spoza korpusu służby cywilnej.  
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Ewa Sawaryn, Naczelnik Wydziału Rachunkowości Budżetowej IAS wyjaśniając 
znaczne różnice między przeciętnym uposażniem funkcjonariuszy w roku 2016 
i 2017 poinformowała, że kategorie te są nieporównywalne, w szczególności z uwagi 
na następujące uwarunkowania, które wystąpiły w tym okresie: 
1. W 2017 r. w okresie od stycznia do lutego uposażenia funkcjonariuszy wypłacone 
zostały dla stanu etatowego w byłej IC (na koniec lutego 2017 – 789,88 etatu). 
Wartość uposażeń została doliczona do rocznych uposażeń w IAS. Biorąc pod 
uwagę wykonanie uposażeń funkcjonariuszy w IAS za okres 10 miesięcy, tj. od 
1 marca do 31 grudnia 2017 r. (36 352 757,93 zł: 10 miesięcy: 495,44), średnie 
uposażenie wniosłoby 7 337,47 zł. 
2. W związku z odejściem ze służby funkcjonariuszy na skutek nieprzyjęcia lub 
nieotrzymania propozycji służby, wygenerowały się oszczędności w funduszu 
uposażeń, które ostatecznie przeznaczono na wypłatę nagród (przeniesienia 
w planie z § 4050 do § 4060). Fundusz nagród dla funkcjonariuszy w 2017 r. wyniósł 
3 382 683,21 zł, natomiast w 2018 r. nominalnie wg planu wynosi 1 985 708 zł. 
3. Od 1 stycznia 2018 r. nastąpiło włączenie funkcjonariuszy do zaopatrzeniowego 
sytemu emerytalnego, skutkujące „unettowieniem” uposażeń, co ma wpływ na 
obniżenie przeciętnego uposażenia w 2018 r. 
4. W 2017 r. uwzględniono wypłatę czwartej transzy kwartalnych wypłat nagród, 
natomiast w 2018 r. (pierwsze półrocze) uwzględniono wypłatę tylko jednej transzy. 
5. W 2017 r. wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego rozliczona była na 12 
miesięcy, natomiast w 2018 r. na 6 miesięcy. 
Końcowo należy zauważyć, iż z uwagi na wymienione wyżej uwarunkowania 
porównywalność przeciętnego uposażenia w latach 2017/2018 jest istotnie 
zaburzona, stąd punktem odniesienia dla porównania przeciętnego uposażenia 
funkcjonariusza w 2018 r. (pomimo unettowienia uposażeń) może być przeciętne  
uposażenie z 2016 r. (6 316,51 zł / 6 279,28 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 231, 232, 447, 448) 

1.3.3. Dyrektor IAS ustalając warunki wynagrodzenia/uposażenia pracowników 
/funkcjonariuszy stosował postanowienia zawarte w § 1 Porozumienia z 1.03.2017 r. 
Na 28.02.2017 r. w jednostkach podlegających konsolidacji, wynagrodzenie 
zasadnicze według mnożnika 1,6100 i wyższe otrzymywało 2 627 osób, w tym w: IS 
1 574 osób, UKS - 241 i IC – 812, a według stanu na 1.09.2017 r. w jednostkach 
organizacyjnych KAS – 4 320 osób. Wynagrodzenie zasadnicze poniżej mnożnika 
1,6100 według stanu na 28.02.2017 r. otrzymywało 2 048 osób (43,8%). Analiza akt 
osobowych 20 osób zatrudnionych w KAS82 (pięciu funkcjonariuszy służby celno-
skarbowej i 15 pracowników korpusu służby cywilnej) z najniższym wynagrodzeniem 
według stanu na 1.09.2017 r. wykazała, że mnożnik wynagrodzenia zasadniczego 
pracownika/funkcjonariusza, zgodnie z § 1 ww. Porozumienia, wynosił 1,6100 
(odpowiednio 3 016,90 zł dla funkcjonariusza i 3 016,88 zł dla pracownika korpusu 
służby cywilnej). Przyrost wynagrodzenia zasadniczego wynikający ze wzrostu 
mnożnika wyniósł od 206,12 zł83 do 509,68 zł84 w grupie 15 pracowników korpusu 
służby cywilnej i 367,20 zł w grupie pięciu funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 213, 214, 221, 260-266) 

1.3.4. W Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Urzędzie Celno-
Skarbowym zmieniano mnożniki wynagrodzenia netto 18 funkcjonariuszom (ze 194, 

                                                      
82 Przed konsolidacją: pięciu funkcjonariuszy celnych, siedmiu pracowników UKS, siedmiu pracowników US 
i jednen pracownik IS. 
83 Dotyczy siedmiu pracowników US i jednego pracownika byłej IS, otrzymujących przed konsolidacją 
wynagrodzenie zasadnicze według mnożnika 1,5000 (na stanowiakach: referent, starszy referent, starszy 
księgowy, starszy poborca skarbowy, inspektor). 
84 Dotyczy jednego pracownika byłego UKS, otrzymującego przed konsolidacją wynagrodzenie zasadnicze 
według mnożnika 1,3380 na stanowisku starszego referenta.  
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którym przedłożono propozycję pozostania w służbie), w tym 13 obniżono a pięciu 
podwyższono. Trzech pracowników korpusu służby cywilnej tego Pionu otrzymało 
mnożnik wyższy, niż przed konsolidacją. W komórce audytu wewnętrznego dwóm 
pracownikom podwyższono mnożnik (o 0,285 i 0,009) i jednemu pracownikowi, 
któremu przekształcono stosunek służby w stosunek pracy, podwyższono mnożnik 
o 0,086. W Dziale Akcyzy i Gier 11 pracownikom, którym przekształcono stosunek 
służby w stosunek pracy podwyższono mnożnik od 0,086 do 0,486, co nie 
spowodowało wzrosty wynagrodzenia brutto. 

(dowód: akta kontroli str. 222) 

1.3.5. W celu ujednolicenia siatki płac w podległych jednostkach i komórkach 
organizacyjnych Dyrektor IAS przyjął zasady, które przedstawił w informacji 
skierowanej 25.10.2017 r. do Zespołu ds. monitorowania realizacji Porozumienia 
z 1.03.2017 r. Były Dyrektor IAS wyjaśnił: mając na uwadze heterogeniczność 
wynagrodzeń łączonych jednostek, tj. administracji podatkowej, urzędu kontroli 
skarbowej, Służby Celnej, gdzie w każdej z organizacji wynagrodzenia ustalane były 
w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki, które nie występowały 
w pozostałych jednostkach (np. dodatek dla urzędnika służby cywilnej 
w administracji podatkowej i urzędach kontroli skarbowej, czy dodatek za stopień 
służbowy w Służbie Celnej), zaistniała konieczność utworzenia spójnej siatki płac. 
W jednostce zatrudniającej, na podstawie różnych ustaw i przepisów 
wykonawczych, ponad 4 500 osób i w której funkcjonują urzędnicy, funkcjonariusze, 
pracownicy zatrudnieni w korpusie służby cywilnej oraz poza korpusem służby 
cywilnej, tworząc spójną siatkę płac Dyrektor IAS chciał zapewnić równe traktowanie 
pracowników. Stąd też przy przygotowywaniu dla pracowników zatrudnionych 
w byłym UKS propozycji pracy przyjęto niżej wymienione zasady: 
- inspektorom kontroli skarbowej III stopnia zaproponowano stanowisko starszego 
eksperta skarbowego i przyznano mnożnik od 2,200 do 2,550 oraz dodatek 
kontrolerski w wysokości od 15% do 25% wynagrodzenia zasadniczego, 
- inspektorom kontroli skarbowej IV stopnia zaproponowano stanowisko eksperta 
skarbowego i przyznano mnożnik od 2,112 do 2,400 oraz dodatek kontrolerski 
w wysokości od 15% do 25% wynagrodzenia zasadniczego. 
W stosunku do pracowników, których wynagrodzenia w łącznie wysokości nie 
przekraczały kwoty 4 900 zł brutto, wynagrodzenia pozostały na dotychczasowym 
poziomie. Dotyczyło to zarówno grupy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
tzw. kontrolnych, tj. starszego komisarza skarbowego, komisarza skarbowego, 
starszego referendarza, referendarza, jak również pracowników niewykonujących 
czynności kontrolnych, tj. starszego specjalisty, specjalisty, starszego referenta. 
W stosunku do funkcjonariuszy celnych, którym Dyrektor przedstawił propozycję 
pełnienia służby w Urzędzie Celno-Skarbowym, uposażenia zostały ustalone na 
dotychczasowym poziomie. W przypadku osób, które do 31.05.2017 r., na 
podstawie art. 222 ustawy o Służbie Celnej posiadały uposażenie wyższe niż 
maksymalne uposażenie przewidziane dla danego stanowiska, a spełniały kryteria 
formalne ustalone dla stanowiska wyższego niż dotychczasowe, zachowanie 
uposażenia wiązało się z awansem na wyższe stanowisko służbowe. Obniżenie 
uposażenia następowało jedynie w przypadku nie spełniania przez funkcjonariuszy 
kryteriów związanych z posiadaniem wymaganego wykształcenia i niemożliwością 
przyznania wyższego stanowiska. W przypadku funkcjonariuszy celnych, którzy 
otrzymali propozycję zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej w Urzędzie 
Celno-Skarbowym, wynagrodzenia ustalone zostały na poziomie poprzednio 
otrzymywanego uposażenia. Funkcjonariusze celni, którzy otrzymywali propozycję 
zatrudnienia w korpusie służby cywilnej w Izbie oraz w urzędach skarbowych, 
a poprzednio pełnili służbę na stanowiskach specjalistycznych w Służbie Celnej i ich 
wynagrodzenia w łącznej wysokości nie przekraczały kwoty 4 900 zł brutto, 
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otrzymali nowe wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie. Dla funkcjonariuszy 
na stanowiskach młodszych ekspertów Służby Celnej ustalono w korpusie służby 
cywilnej stanowiska ekspertów skarbowych oraz wynagrodzenia wg mnożnika 2,5 
kwoty bazowej, natomiast dla ekspertów Służby Celnej ustalono stanowiska starszy 
ekspertów skarbowych z wynagrodzeniem wg mnożnika 2,7 kwoty bazowej (…). 
W uzasadnionych przypadkach obniżano wynagrodzenia osobom poprzednio 
pełniącym służbę/zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, których uposażenia 
rażąco odbiegały od wynagrodzeń osób na równorzędnych stanowiskach w korpusie 
służby cywilnej. Obniżenia dokonywano kierując się § 1 ust. 3 Porozumienia 
z 1.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1048-1050) 

Ponadto, w celu ujednolicenia siatki płac, Dyrektor IAS wystąpił w lipcu 2017 r. do 
Ministerstwa z wnioskami o przyznanie środków na wyrównanie wynagrodzeń 
członkom korpusu służby cywilnej i przedstawił zasady ich podziału ustalone 
w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w IAS. 
Dyrektor IAS wyjaśniła, że dodatkowe środki były niezbędne w celu 
przeprowadzenia regulacji płac mającej na celu zróżnicowanie siatki płac 
i dostosowanie poziomu wynagrodzeń do zadań pracowników i zajmowanych przez 
nich stanowisk. W celu częściowego wyrównania wynagrodzeń/uposażeń na tych 
samych stanowiskach, przeprowadzona została analiza wynagrodzeń/uposażeń 
pracowników /funkcjonariuszy zatrudnionych w Izbie i podległych Dyrektorowi IAS 
urzędach. W wyniku tej analizy przyjęto założenia, które zostały zastosowane 
w procesie wyrównywania wynagrodzeń, przeprowadzanego w II etapach: I etap od 
1 września i II etap od 1 grudnia 2017 r. (…) W I etapie wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom związków zawodowych (…), Dyrektor IAS przedstawił propozycję 
podziału środków w piśmie z 2.10.2017 r. skierowanym do związków zawodowych 
i jednocześnie zaprosił ich przedstawicieli na spotkanie na 6.10.2017 r. w celu 
omówienia ww. propozycji. (…) Dyrektor IAS w piśmie z 9.10.2017 r. skierowanym 
do Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr wskazał, że wyrównaniem wynagrodzeń 
planuje objąć pracowników i funkcjonariuszy we wszystkich statusach zatrudnienia 
(korpus służby cywilnej – 3 072 osoby, funkcjonariusze celno-skarbowi – 231 osób, 
pozostali – 76 osób). Niestety, również w II etapie procesu wyrównywania IAS 
otrzymała środki tylko w § 4020. Dyrektor IAS pismem z 21.11.2017 r. przedstawił 
propozycję wyrównania wynagrodzeń w II etapie oraz zaprosił na spotkanie 
przedstawicieli związków zawodowych na 24.11.2017 r., w trakcie którego została 
omówiona propozycja pracodawcy. W trakcie tego spotkania opracowano 
alternatywną propozycję, która została przyjęta do realizacji. (…) Po ostatecznym 
ustaleniu liczby osób objętych II etapem wysokość wyrównania określona została na 
0,05 mnożnika kwoty bazowej (93,69 zł). (…) IAS otrzymała z Ministerstwa również 
środki z rezerwy celowej na podwyższenie wynagrodzeń pracowników pionu 
informatyki (korpus służby cywilnej). Podział został zaproponowany przez 
Naczelnika Wydziału Informatyki i zatwierdzony przez Dyrektora IAS. 

(dowód: akta kontroli str. 255-296) 

W 2017 r. wydatki budżetowe IAS zostały zwiększone o 7 289,1 tys. zł na 
wyrównanie wynagrodzeń pracowników korpusu służby cywilnej85. W I półroczu 
2018 r. wydatki IAS zwiększono o 5 160,9 tys. zł na pokrycie skutków wyrównania 
wynagrodzeń w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 157-174) 

Decyzją z 12.08.2018 r. Dyrektor IAS ustalił skład zespołu ds. opisów 
i wartościowania stanowisk pracy w IAS, w celu przeprowadzenia weryfikacji opisów 

                                                      
85 Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. 
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stanowisk pracy, ich wartościowania oraz aktualizacji wyników wartościowania 
stanowisk pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 297) 

1.3.6. Oszczędności na funduszu wynagrodzeń w II półroczu 2017 r. z tytułu 
przekształcenia stosunku służby w stosunek pracy wyniosły 190,3 tys. zł. Ponadto 
kwota oszczędności z tytułu niewypłaconych „ucywilnionym” funkcjonariuszom 
świadczeń mieszkaniowych i za utrudniony dojazd wyniosła 109,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 215, 1002-1013) 

1.3.7. Spośród 17 osób, którym zaproponowano w IAS wynagrodzenie niższe niż 
posiadali przed konsolidacją i które nie przyjęły propozycji pracy, 12 osób było 
funkcjonariuszami celnymi, którym zaproponowano zmianę stosunku służby na 
stosunek pracy. W przypadku pozostałych pięciu osób (czterech pracowników 
korpusu służby cywilnej i jednego funkcjonariusza) obniżenie wynagrodzenia 
wynikło z konieczności dostosowania jego wysokości do oferowanego stanowiska. 

(dowód: akta kontroli str. 217) 

Analiza wynagrodzeń wyżej wymienionych osób wykazała, że w odniesieniu do 
wszystkich zastosowano jednolite zasady przyznawania stanowisk pracy 
i mnożników wynagrodzenia zasadniczego, czego efektem - z uwagi na różnice 
w zasadach wynagradzania pracowników/funkcjonariuszy IC i UKS - było obniżenie 
wynagrodzeń brutto o kwotę od 21,13 zł do 4 742,92 zł. Niewiększe różnice 
w wynagrodzeniu brutto dotyczyły trzech pracowników byłego UKS, którym za 
stopień (II, III i IV) inspektora kontroli skarbowej przyznawany był dodatek 
w wysokości 100% wynagrodzenia brutto. W tych trzech przypadkach 
wynagrodzenie brutto zaproponowane przez Dyrektora IAS wzrosło o kwotę od 
345,61 zł86 do 2 115,67 zł87 w porównaniu do wynagrodzeń brutto pomniejszonych 
o dodatek za stopień inspektora kontroli skarbowej. 

(dowód: akta kontroli str. 218) 

1.3.8. Badanie dokumentacji dotyczącej propozycji pracy złożonych 20 z 642 osób 
wykazało, że Dyrektor IAS określił pracownikom nowe stanowiska zgodnie 
z rozporządzeniem 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 cywilnej88. Zmiana stanowisk nastąpiła z dniem 
1.06.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 187, 223-226) 

1.3.9. W objętej badaniem szczegółowym próbie celowej 23 „ucywilnionych” z 25 
funkcjonariuszy zatrudnionych w IAS w: Wydziale Kadr (6 osób), Pionie Poboru 
i Egzekucji (4 osoby), Dziale Akcyzy i Gier (13), pięć osób otrzymało wynagrodzenia 
zasadnicze uwzględniające w całości otrzymywane przed konsolidacją uposażenie 
zasadnicze i dodatek za stopień, natomiast w przypadku pozostałych 18 osób 
dodatek za stopień nie został w całości uwzględniony w wynagrodzeniu brutto 
(różnica wyniosła od 127,54 zł do 910,83 zł89), z uwagi na poziom wynagrodzeń na 
takich samych stanowiskach w danej komórce. 

(dowód: akta kontroli str. 195-201, 451) 

                                                      
86 Pracownika byłego UKS na stanowisku inspektora kontroli skarbowej III stopnia. 
87 Pracownika byłego UKS na stanowisku inspektora kontroli skarbowej IV stopnia. 
88 Dz.U z 2018 r. poz. 807. 
89 W odniesieniu do kwoty 910,83 zł stanowiło to 15,3% uposażenia przed „ucywilnieniem”. 
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Dyrektor IAS wyjaśniła, że nowe wynagrodzenia dla „ucywilnianych” funkcjonariuszy 
we wskazanych komórkach były ustalone w oparciu o obowiązujące przepisy art. 85 
ustawy o służbie cywilnej90. (…) Dodatkowo, biorąc pod uwagę ww. przepis, brak 
było podstawy prawnej na wliczanie funkcjonariuszowi „ucywilnianemu”, który stawał 
się pracownikiem służby cywilnej, do nowo określonego wynagrodzenia 
zasadniczego na nowym stanowisku pracy (w propozycji pracy) dodatku za stopień 
służbowy, który był mu określony i przyznany w statusie funkcjonariusza. Zgodnie 
z art. 165 ust. 7 ustawy wprowadzającej KAS „Dyrektor Krajowej Informacji 
Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej oraz dyrektor Krajowej Szkoły 
Skarbowości składają odpowiednio pracownikom oraz funkcjonariuszom, w terminie 
do dnia 31 maja 2017 r., pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia 
albo pełnienia służby, która uwzględnia posiadane kwalifikacje i przebieg 
dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania”. 
Głównymi przesłankami do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy 
osób, było określane ich w taki sposób, aby pracodawca nie był narażony na zarzuty 
dyskryminacji płacowej ze strony pracowników, którym zaproponowano w propozycji 
pracy jednakową pracę jak ucywilnionym funkcjonariuszom: art. 18³c Kodeksu pracy 
(pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub 
za pracę o jednakowej wartości), art. 18³d Kodeksu pracy (osoba, wobec której 
pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do 
odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, 
ustalone na podstawie odrębnych przepisów). Mając powyższe na uwadze, 
uprzejmie informuję, że proponowane wynagrodzenie zasadnicze „ucywilnianym” 
funkcjonariuszom było wypadkową zaproponowanego stanowiska jak 
i realizowanych zadań na określonym stanowisku w danej komórce. 

(dowód: akta kontroli str. 1022-1023) 

1.3.10. Tryb dokonywania wypłaty dodatków uprawnionym funkcjonariuszom nie 
został uregulowany w procedurach wewnętrznych IAS. Badanie terminowości 
wypłaty dodatków przyznanych uprawnionym funkcjonariuszom, w tym kierownikom 
komórek organizacyjnych, przeprowadzono na wytypowanej celowo grupie 10 osób 
z 48 osób kadry kierowniczej Urzędu Celno-Skarbowego oraz 20 funkcjonariuszy 
służby celno-skarbowej z 501 osób uprawnionych do pobierania dodatków 
w Urzędzie Celno-Skarbowym, w tym: czterech funkcjonariuszy sprawujących 
opiekę nad psem służbowym. Dodatki kontrolerskie przyznano 26 z 30 ww. osób (10 
z kadry kierowniczej i 16 funkcjonariuszom) w wysokości od 2% do 33% uposażenia 
zasadniczego. Wysokość dodatku uzależniona była od rodzaju powierzonych zadań, 
zajmowanego stanowiska służbowego, kwalifikacji, doświadczenia, wyników 
i osiągnięć. Najwyższe w badanej grupie stawki dodatku kontrolerskiego (od 20% do 
33%) przyznano funkcjonariuszom Referatu Techniki i Obserwacji w Pionie 
Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, najniższe (od 2% do 10%) 
funkcjonariuszom w Działach Kontroli Celno-Skarbowej, Oddziałach Celnych 
i w Dziale Realizacji Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej. Kontrola 
wykazała, że dodatki kontrolerskie przyznane do 31.05.2017 r. i należne za czerwiec 
2017 r. wypłacone zostały 24 osobom 7.07.2017 r., tj. zgodnie z § 10 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie 
dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 

                                                      
90 Tj.: wynagrodzenie: pracownika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla 
danego stanowiska pracy oraz dodatku za wieloletnią pracę; urzędnika służby cywilnej – z wynagrodzenia 
zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska pracy, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku służby 
cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego; osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej – 
z wynagrodzenia przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za 
wieloletnią pracę w służbie cywilnej. 
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Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej91. 
W dwóch przypadkach wypłaty dodatków będą realizowane od 1.08. i 1.09.2017 r. 
(tj. po zakończeniu kontroli NIK). Zbadano również terminowość wypłaty dodatku za 
opiekę nad psem służbowym, przyznanego czterem funkcjonariuszom służby celno-
skarbowej, w wysokości 0,116 kwoty bazowej, tj. zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie dodatków do 
uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej92. Należność za 
marzec 2017 r. wypłacono terminowo, w dniach 24-27.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 206-212, 229, 234-245) 

1.3.11. Do 30.06.2018 r. do Dyrektora IAS wpłynęło 858 skarg na nieprawidłowości 
w zakresie przedkładania bądź nieprzedkładania propozycji pracy/służby, w tym 791 
(92,2%) od złożonej propozycji pracy, 50 (5,8%) od braku propozycji i 17 (2%) od 
złożonej propozycji służby. Dyrektor rozpatrzył pozytywnie pięć skarg, trzy na 
korzyść pracownika i dwie na korzyść funkcjonariusza. Negatywnie rozstrzygnął 853 
skargi, w tym: 802 od pracowników i 51 od funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 1031) 

1.3.12. W 2017 r. IAS wypłaciła 2 801,3 tys. zł tytułem odpraw związanych 
z reorganizacją, w tym: 1 889 tys. zł na rzecz funkcjonariuszy i 912,3 tys. zł na rzecz 
pracowników korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników. Kontrola 
należnych świadczeń wypłaconych 30 osobom ze 144 wykazała, że zarówno 
pracownikom jak i funkcjonariuszom, których stosunki pracy/stosunki służby wygasły 
w związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 170 ust. 1 ustawy 
Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, wypłacono odprawy w należnej wysokości, 
tj.: 19 funkcjonariuszom w wysokości określonej w art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2005 r. o Służbie Celnej93 (jednorazowe odprawy w wysokości trzymiesięcznego 
uposażenia, które ulegają zwiększeniu o 20% miesięcznego uposażenia za każdy 
pełny rok pełnienia służby ponad pięć lat nieprzerwanej służby, nie więcej niż do 
wysokości sześciomiesięcznego uposażenia), a 11 pracownikom - w wysokości 
określonej w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników94. 

(dowód: akta kontroli str. 228, 246-252) 

Sześciu pracowników korpusu służby cywilnej dochodziło należności na drodze 
sądowej, w tym: jedna sprawa została rozstrzygnięta na korzyść pracownika95, jedna 
na korzyść IAS, a cztery sprawy (do zakończenia kontroli NIK, tj. do 9.08.2018 r.) 
były w trakcie rozpatrywania. 

(dowód: akta kontroli str. 1086, 1087, 1125-1134) 

1.4. Organizacja IAS. 

1.4.1. Wedlug raportu Dyrektora IAS z 27.06.2017 r. w sprawie stopnia realizacji 
i wdrożenia procedur dla procesów wspomagających96 konsolidację, skierowanego 
do Ministerstwa, spośród 53 procedur nie wdrożono dziewięciu, w tym: pięciu 

                                                      
91 Dz.U. poz. 868. 
92 Dz.U. poz. 414. 
93 Dz.U. z 2016 r. poz. 1799, ze zm. 
94 Dz.U. z 2016 r. poz. 1474, ze zm. 
95 IAS złożyła apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście z 17.05.2018 r. zasądzającego 
na rzecz powoda 25 283,40 zł tytułem odprawy z ustawowymi odsetkami od 1.09.2017 r. do dnia zapłaty. 
Posiedzenie Sądu Okręgowego we Wrocławiu VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się 
28.09.2018 r. 
96 W 7 obszarach: kadry; księgowość;, majatek; komunikacja wewnętrzna; bezpieczeństwo i higiena pracy; 
informacje niejawne i obronność. 
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z przyczyn niezależnych od IAS97, trzech, które nie wymagały opracowania98, 
i jednej (Instrukcja przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów), ktora 
pozostała do opracowania i zatwierdzenia przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia inwentaryzacji. 

(dowód: akta kontroli str. 1230-1236) 

Na podstawie zarządzeń Dyrektora IS i Dyrektora IAS od 1.03.2017 r. w życie 
weszły: Regulamin Pracy w IAS, Regulamin premiowania pracowników niebędących 
członkami korpusy służby cywilnej, Regulamin udzielania zamówień publicznych, 
Regulamin pracy komisji przetargowej, Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 
finansowo-księgowych w zakresie wydatków w IAS; od 14.03.2017 r. - zarządzenia 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w IAS; od 15.05.2017 r. - Regulamin 
Zakladowego Funduszu Świadczeń Socjalnych99 w IAS100. 

(dowód: akta kontroli str. 1228-1229,1248-1253) 

1.4.2. Projekty regulaminów organizacyjnych jednostek KAS w województwie 
dolnośląskim101 przedłożone zostały kierownikom właściwych jednostek 
organizacyjnych KAS w terminie wynikającym z § 44 zarządzenia w sprawie 
organizacji KAS. Dyrektor IAS zatwierdził regulaminy organizacyjne 34 urzędów 
skarbowych 8.03.2017 r., Urzędu Celno-Skarbowego – 10.03.2017 r. i Izby – 
3.03.2017 r.102 W okresie od 1.03.2017 r. do 30.06.2018 r. Dyrektor IAS czterema 
zarządzeniami zatwierdził zmiany do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Celno-
Skarbowego, trzema - zmiany do Regulaminu organizacyjnego US w Złotoryji; po 
dwie zmiany wprowadził do regulaminów czterech urzędow skarbowych i po jednej 
zmianie - do regulaminów 13 urzędów skarbowych. Nie wprowadzono zmian do 
regulaminów organizacyjnych 16 urzędów skarbowych. Struktura organizacyjna 
jednostek IAS została określona zgodnie z wytycznymi Szefa KAS. 

(dowód: akta kontroli str. 358-365, 1247, 1254-1355) 

1.4.3. Ścieżka kariery zawodowej była określana w indywidualnych programach 
rozwoju zawodowego pracowników/funkcjonariuszy, a zasady ich ustalania zostały 
określone w Instrukcji wprowadzonej zarządzeniem Dyrektora IAS z 21.03.2017 r. 
W programach rozwoju zawodowego zdefiniowano oczekiwania bezpośredniego 
przełożonego w stosunku do pracownika, a w szczególności obszary wiedzy 
wymagające poznania, poszerzenia lub aktualizacji.  
Dyrektor IAS wyjaśniła, że realizacja kariery zawodowej pracowników 
i funkcjonariuszy odbywała się przy pomocy opracowywanych okresowych planów 
szkoleń centralnych i regionalnych. Podstawę stanowił plan szkoleń centralnych 
organizowanych przez Krajową Szkołę Skarbowości, tworzony w oparciu o potrzeby 
szkoleniowe zgłoszone przez poszczególne jednostki KAS. Uzupełnieniem szkoleń 
centralnych były organizowane przez IAS szkolenia regionalne wewnętrzne 
i zewnętrzne. Ustalanie potrzeb szkoleniowych na dany rok kalendarzowy odbywało 
się w roku poprzedzającym. W grudniu 2017 r. został opracowany Regionalny plan 
szkoleń na 2018 r. na podstawie zgłoszonych przez osoby nadzorujące komórki 
organizacyjne w IAS i przez naczelników urzędów skarbowych potrzeb 

                                                      
97 Wymagały czynności legislacyjnych ze strony Ministerstwa. 
98 Funkcjonowały zarządzenia wewnętrzne regulujące zakres zagadnień objętych projektami procedur. 
99 Dalej: Regulamin ZFŚS. 
100 Projekt regulaminu procedowany był dwukrotnie: w okresie od 24.01 do 25.02.2017 r. oraz po wejściu w życie 
ustawy o KAS – nowy projekt z 4.04.2017 r. w okresie od 10.04 do 10.05.2017 r. Do tego dnia nie wpłynęło do 
Dyrektora IAS wspólnie uzgodnione przez organizacje związkowe stanowisko, w związku z tym na mocy art. 30 
ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, ze zm.) Dyrektor IAS 
zarzadzeniem z 11.05.2017 r. wprowadził Regulamin ZFŚS. 
101 IAS, Urząd Celno-Skarbowy i 34 US. 
102 Wcześniej obowiązywało zarządzenie Dyrektora Izby Skarbowej we Wroclawiu z 5.01.2017 r. w sprawie 
nadania regulaminu KAS, zatwierdzone przez Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej 
w Ministerstwie. 
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szkoleniowych w obszarach wymagających uzupełnienia oraz poszerzenia wiedzy 
i umiejętności pracowników. Regionalny plan szkoleń stanowi uzupełnienie „Planu 
szkoleń centralnych kadr KAS od 1.09.2017 r. do 31.12.2018 r.”, organizowanych 
przez Krajową Szkołę Skarbowości. Istniejące plany szkoleń były tworzone z myślą 
o rozwoju zawodowym pracowników i funkcjonariuszy IAS. Ponadto uwzględniają 
one potrzeby szkoleniowe wynikające ze zmiany zakresu zadań pracowników 
i funkcjonariuszy. Dodatkowe potrzeby szkoleniowe nieuwzględnione w planach 
szkoleń są realizowane poprzez organizowane szkolenia doraźne, tj. szkolenia 
zewnętrzne w ramach dostępnych środków, szkolenia kaskadowe oraz szkolenia 
wewnętrzne. Ważną rolę w rozwoju kariery zawodowej odgrywa samokształcenie. 
Jednym z jego elementów jest umożliwienie udziału w bezpłatnych studiach 
podyplomowych organizowanych przez Krajową Szkołę Skarbowości. Oferta 
obejmuje tematykę związaną ze specyfiką działania KAS i jest ukierunkowana na 
podwyższanie kompetencji zawodowych pracowników i funkcjonariuszy. Ukończenie 
studiów podyplomowych pozwala na zwiększenie specjalizacji w określonej 
dziedzinie i jest istotnym czynnikiem awansu zawodowego.  

(dowód: akta kontroli str. 322-330)  

1.4.4. Na potrzeby obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, ewidencji 
majątku oraz zarządzania w IAS funkcjonowały następujące (w pełni zintegrowane) 
systemy informatyczne: 
- program finansowo-księgowy Sfinks, Teta (do obsługi kadr i płac), Seter (do 

ewidencji i zarządzania środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi 
i prawnymi, obsługiwany przez komórkę logistyki). Programy te pełniły rolę 
wiodącą; 

- ZEFIR2103 – program pomocniczy do obsługi ksiąg pomocniczych w zakresie 
dochodów budżetowych, sum depozytowych, ewidencji magazynowej (przed 
konsolidacją użytkowany w IC i urzędach celnych), 

- dwa elektroniczne systemy zarządzania (przed konsolidacją użytkowane przez 
IS i urzędy skarbowe): program wiodący SZD104 oraz program wspomagający 
procesy zarządcze Qasystent, 

- dwie aplikacje centralne do zarządzania ryzykiem: KORRP oraz ZISAR, 
użytkowane przez Urząd Celno-Skarbowy, a docelowo przez wszystkie urzędy 
skarbowe. 

Systemy te funkcjonowały na 1.03.2017 r., przy czym pełna integracja programu 
Sfinks została zakończona 24.03.2017 r., a programu Seter - 1.09.2017 r.  
Ponadto w IAS (od 1.03.2017 r.) funkcjonowało 86 wspomagających systemów 
centralnych, które przed konsolidacją użytkowane były przez służby celne (m.in. 
ISZTAR4, AES, SZPROT, EMCS PL, SENT) i służby skarbowe (m.in. E-Mierniki, 
POLTAX, POLTAX2B i EGAPOLTAX, SERCE, Hurtownia danych SPR i WHTAX). 
Systemy te, po konsolidacji użytkowane były przez IAS, Urząd Celno-Skarbowy 
i urzędy skarbowe w zakresie niezbędnym do realizacji przypisanych im zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 968-1001) 

1.4.5. Procedurę prowadzenia przez US i Urząd Celno-Skarbowy postępowań 
likwidacyjnych opracowano 29.12.2017 r. i przekazano do stosowania 3.01.2018 r. 
Do tego czasu organy egzekucyjne działały na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji105 i przepisach wykonawczych 
do ustawy. Powyższa procedura określała m.in.: 
- sposób ewidencjonowania: dowodów rzeczowych oraz niepodjętych depozytów 

i zakres podejmowanych czynności z przejściem ich na rzecz Skarbu Państwa; 

                                                      
103 Zintegrowany System Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem. 
104 System Zarządzania Dokumentami. 
105 Dz.U. z 2018 r. poz. 1314, ze zm. 
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towarów, zakres podejmowanych czynności związanych z przejęciem 
ruchomości z uwzględnieniem statusu towaru i ich przyjęcie do likwidacji; spraw 
przez właściwe komórki US i Urzędu Celno-Skarbowego związanych z likwidacją 
towarów unijnych, nieunijnych, dowodów rzeczowych, niepodjętych depozytów 
oraz obieg dokumentów w tym zakresie, 

- tryb postępowania przy: likwidacji dowodów rzeczowych i niepodjętych 
depozytów, towarów unijnych i nieunijnych oraz sposób ewidencjonowania 
i prowadzenia akt likwidowanych ruchomości, zniszczeniu towarów unijnych, 
nieunijnych, dowodów rzeczowych oraz niepodjętych depozytów w tym 
dotyczących wyrobów alkoholowych i tytoniowych, 

- sposób postępowania przy likwidacji różnych rodzajów towarów unijnych, 
nieunijnych, dowodów rzeczowych oraz niepodjętych depozytów, 

- miejsca przechowywania towarów; wzory dokumentów związanych z likwidacją 
towarów unijnych, nieunijnych, dowodów rzeczowych oraz niepodjętych 
depozytów. 

(dowód: akta kontroli str. 965) 

Andrzej Kuliński, Naczelnik Wydziału Spraw Wierzycielskich, Egzekucji 
Administracyjnej i Rachunkowości Podatkowej wyjaśnił: dostrzegając liczne 
pojawiające się problemy w sierpniu 2017 r., Dyrektor IAS powołał zespół w sprawie 
opracowania procedury przebiegu procesu likwidacyjnego, w tym sposobu obsługi 
spraw i wykonywania czynności w trakcie prowadzonego postępowania 
likwidacyjnego, wykonywania majątkowej represji karnej oraz prowadzenia 
magazynów likwidacyjnych. Dyrektor IAS nie miał obowiązku wprowadzenia 
procedury postępowań likwidacyjnych. Podjęte w tym zakresie działania 
spowodowane były koniecznością przeciwdziałania rozwiązaniom prawnym, które 
wydłużyły procedury likwidacyjne, stały się nieefektywne, zarówno organizacyjnie, 
jak i kosztowo. Wprowadzona procedura powinna wpłynąć na ujednolicenie 
standardów działania organów podatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 966-967) 

1.5. Realizacja postanowień Porozumienia ze związkami zawodowymi. 

Kierownicy IS, IC i UKS zawarli 8.02.2017 r. porozumienie, na mocy którego 
Dyrektor IC oraz Dyrektor UKS potwierdzili udzielenie 30.12.2016 r. Dyrektorowi IS 
upoważnienia do prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi 
funkcjonującymi przy łączonych jednostkach, celem ustalenia treści aktów prawa 
wewnętrznego, w tym w szczególności regulaminu pracy i regulaminu zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. Na podstawie tego pełnomocnictwa Dyrektor IS 
zawarł 9.02.2017 r. - z 12 organizacjami związkowymi działającymi przy urzędach 
skarbowych w: Wałbrzychu, Legnicy, Środzie Śląskiej, Wrocławiu, Izbie Celnej 
i Oddziale UC we Wrocławiu oraz Izbie Skarbowej we Wrocławiu z siedzibą 
w Oleśnicy - porozumienie w sprawie współpracy przy uzgadnianiu stanowisk 
w zakresie treści aktów wewnętrznych, mających obowiązywać w utworzonych 
1.03.2017 r. jednostkach organizacyjnych IAS, tj. regulaminów: pracy, ZFŚS, nagród 
i premiowania106. Zawarto w nim postanowienie, że w razie nieprzedstawienia 
wspólnie uzgodnionego stanowiska, decyzje o przyjęciu tych dokumentów podejmie 
Dyrektor IAS, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 422-424) 

                                                      
106 Zgodnie z wytycznymi Szefa KAS 30.12.2016 r. na spotkaniu Dyrektorów: IS, IC i UKS we Wrocławiu 
z przedstawicielami organizacji związków zawodowych działających w tych instytucjach, uprzedzono 
o konieczności udziału organizacji w konsultacjach treści regulaminów wewnętrznych IAS. 
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Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych107, Związek Zawodowy Celnicy PL108 pismem z 6.03.2017 r. wniósł 
sześć postulatów109 adresując je do dyrektorów Izb Administracji Skarbowej, 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości. 
O powstaniu sporu zbiorowego Dyrektor IAS poinformował Okręgowego Inspektora 
Pracy we Wrocławiu na podstawie art. 8 ww. ustawy. 21.03.2017 r. odbyło się 
spotkanie Dyrektora IAS z przedstawicielami ZZCelnicy PL celem podjęcia rokowań 
i podpisania protokołu rozbieżności, na którym przedstawiciel tej organizacji zgłosił 
postulat, aby do czasu zakończenia sporu zbiorowego nie wręczać propozycji pracy 
w trybie art. 165 ust. 7 ustawy o KAS. Przeprowadzone w dniach 21 i 31.03.2017 r. 
rokowania między przedstawicielami stron sporu, nie przyniosły porozumienia, 
w związku z tym sporządzony został protokół rozbieżności, zawierający stanowiska 
stron w odniesieniu do każdego z postulatów. W stanowisku IAS i we wniosku do 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej110 o wyznaczenie mediatora na 
podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dyrektor IAS 
zaznaczył, że postulat nr 6 został zrealizowany poprzez włączenie przedstawicieli 
związków zawodowych (w tym ZZCelnicy PL), w charakterze członków, do zespołu 
doradczego do opracowania propozycji służby/ pracy, powołanego przez Dyrektora 
IAS na podstawie decyzji z 1.03.2017 r., natomiast pierwsze trzy postulaty nie mogą 
stanowić przedmiotu sporu zbiorowego, ponieważ wiążą się z usankcjonowaną 
prawnie reorganizacją administracji skarbowej. Posiedzenie mediacyjne z udziałem 
wyznaczonego przez MRPiPS mediatora odbyło się 20.06.2017 r. Pracodawca 
i strona związkowa podtrzymali swoje stanowiska, wobec czego nie doszło do 
porozumienia. Sporządzono protokół rozbieżności kończący postępowanie 
mediacyjne.  

(dowód: akta kontroli str. 156, 1356-1401) 

Do Zespołu ds. monitorowania realizacji Porozumienia z 1.03.2017 r.  wpłynęło 114 
odwołań, w tym: 65 (57%) od pracowników/ funkcjonariuszy byłej IC, 27 (23,7%) – 
IS i 22 (19,3%) – UKS. Spośród 114 odwołań 92 (80,7%) były odwołaniami od 
złożonej propozycji pracy, 19 (16,7%) – dotyczyło braku propozycji pracy i 3 (2,6%) - 
od złożonej propozycji służby. Zespół do moniorowania realizacji Porozumienia 
z 1.03.2017 r. pozytywnie rozpatrzył 25 (21,9% wszystkich złożonych) odwołań 
w tym: 14111 na korzyść funkcjonariuszy i 11112 na korzyść pracowników. Zespół nie 
poinformował Dyrektora IAS o roztrzygnięciu pozostałych 89 odwołań.  

(dowód: akta kontroli str. 1031) 

Stanowsko do pięciu z 25 zbadanych spraw o ponowne ropatrzenie propozycji 
pracy, Dyrektor IAS przekazał Zespołowi ds. monitorowania realizacji Porozumienia 
z 1.03.2017 r. z opóźnieniem, tj. w trzech przypadkach z dwudniowym opóźnieniem 
i w dwóch – miesiąc po terminie określonym w § 4 Porozumienia z 1.03.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1038-1041) 

Spośród 25 rekomendacji udzielonych przez Zespół do monitorowania realizacji 
Porozumienia z 1.03.2017 r. 20 zostało uwzględnionych przez Dyrektora IAS, trzy 

                                                      
107 Dz.U. z 2018 r. poz. 399, ze zm.; dalej: ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
108 Dalej: ZZ Celnicy.PL. 
109 Odstąpienie od ucywilnienia funkcjonariuszy celnych (od 1.03.2017 r. – funkcjonariuszy celno-skarbowych); 
zagwarantowanie wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom zatrudnienia/służy w KAS, z wyjątkiem wyłączeń 
ustawowych; zagwarantowania zachowania uposażenia wraz z dodatkami (nie dotyczy dodatku funkcyjnego) 
w perspektywie 10 lat; stworzenie motywacyjnego systemu wynagradzania i nagradzania w KAS oraz realnej 
ścieżki kariery dla pracowników i funkcjonariuszy; podnienienie najniższych wynagrodzeń do poziomu 3 048 zł 
brutto i dopuszczenie Związku Zawodowego do procesu nadawania propozycji do KAS; udostępnianie list 
imiennych z przypisaniem do konkretnych zadań i komórek. 
110 Dalej: MRPiPS. 
111 Co stanowi 21,5% wszystkich odwołań złożonych przez funkcjonariuszy IC. 
112 Co stanowi 50% wszystkich odwołań złożonych przez pracowników UKS. 
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zaplanowano do realizacji do 1.10.2018 r.113(tj. po zakończeniu kontroli NIK). Dwie 
sprawy były w toku postępowania przed Sądem. 

(dowód: akta kontroli str. 1038-1041) 

Spośród 20 rekomendacji uwzględnionych przez Dyrektora IAS, sześć zrealizowano 
w okresie od maja do sierpnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1038-1041) 

Dyrektor IAS wyjaśniła, że realizacja rekomendacji, zgodnie z informacjami 
przekazywanymi Zainteresowanym przez Dyrektora IAS, odbywała się 
z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych jednostki, w tym w szczególności 
z posiadanymi wakatami w statusie funkcjonariuszy, potrzebami zapewnienia 
ciągłości realizacji regulaminowych zadań poszczególnych jednostek (US, IAS, 
Urzędu Celno-Skarbowego), a także potrzebą ustabilizowania sytuacji kadrowej 
związanej z procesem przedkładania propozycji zatrudnienia/pełnienia służby. 

(dowód: akta kontroli str. 1043, 1045) 

1.6. Wydatki na reorganizację. 

1.6.1. W latach 2016-2018 (do 30.06.) w związku z konsolidacją poniesiono wydatki 
w łącznej kwocie 7 365,6 tys zł, w tym: w 2016 r. 2 tys. zł na pieczątki, pieczącie 
plombownice, w 2017 r. - 7 308,7 tys. zł (w tym: koszty osobowe 6 126,3 tys. zł 
i rzeczowe 1 182,4 tys. zł) i w 2018 r. - 54,9 tys. zł114 (w tym: koszty osobowe 
46,3 tys. zł i rzeczowe – 8,6 tys. zł). Wydatki poniesiono w ramach zaplanowanych 
w planie finansowym środków.  

(dowód: akta kontroli str. 246) 

1.6.2. W IAS nie opracowano koncepcji wykorzystania mienia pozostałego po 
zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych. Dyrektor IAS wyjaśniła, mienie 
zagospodarowywane było na bieżąco realizując potrzeby poszczególnych 
jednostek/komórek organizacyjnych. W grudniu 2017 r. przeprowadzono częściową 
inwentaryzację mienia zbędnego – sprzętu komputerowego, tj. notebooki, palmtopy, 
tablety, kalkulatory windykacyjne. W wyniku tej inwentaryzacji za sprzęt zbędny 
uznano m.in. sprzęt przestarzały technologicznie. IAS przejęła także nieruchomości 
użytkowane dotychczas przez byłą IC i UKS oraz samochody. Zarówno budynki jak 
i samochody są obecnie użytkowane przez IAS, urzędy skarbowe woj. 
dolnośląskiego oraz Urzad Celno-Skarbowy. 

(dowód: akta kontroli str. 258-259) 

1.6.3. Naczelnicy US i Urzędu Celno-Skarbowego, jak wyjaśniła Dyrektor IAS, nie 
uczestniczyli w procesie planowania i szacowania kosztów reorganizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 151) 

1.6.4. Mienie pozostałe po zlikwidowanych jednostkach (IC i UKS) zostało 
zagospodarowane na zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostek 
organizacyjnych KAS, w tym głównie dla potrzeb Urzędu Celno-Skarbowego oraz 
Ministerstwa115. Zagospodarowano budynki po zlikwodowanych jednostkach i tabor 
samochodowy. Do 30.06.2018 r. na koszty transportu przewożonego mienia 
wydatkowano 52,2 tys. zł (w 2017 r. 37,6 tys. zł, w 2018 r. 14,6 tys. zł). Koszty 
materiałów do pakowania wyniosły 6,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 258, 259, 299-309) 

                                                      
113 Jedna dotyczyła przeniesienia pracownika między jednostkami organizacyjnymi. Termin wyznaczył Naczelnik 
Urzędu Celno-Skarbowego i miały związek z zapewnieniem ciągłości realizacji zadań na stanowisku 
przenoszonego pracownika. Dwie dotyczyły przeniesienia do służby stałej i zmiany warunków wynagrodzenia. 
114 33,9 tys. zł na odprawy emerytalne funkcjonariuszy, 12,4 tys. zł na szkolenia związane z przekwalifikowaniem 
(§§ 4550 i 4700) i 8,4 tys. zł na pieczątki, pieczęcie, plombownice i tablice. 
115 Departamentu Poboru Podatków Wydział Terenowy we Wrocławiu. 
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1.6.5. Miesięczne koszty najmu nieruchomości pod potrzeby jednostek 
organizacyjnych IAS (według stanu na 30.06.2018 r.) obniżyły się o 6,4 tys. zł 
w porównaniu do stanu na 28.02.2017 r. i 1.03.2017 r. W tym czasie powierzchnia 
użytkowanych nieruchomości wzrosła o 1 620,5 m2. Wzrost powierzchni wynikał 
z zakończenia budowy nowej siedziby US w Jeleniej Górze. Dyrektor IAS 
zawnioskował 13.04.2017 r. do Prezydenta Miasta w Jelniej Górze o wygaszenie 
trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości użytkowanej wcześniej na 
potrzeby US w Jeleniej Górze.  

(dowód: akta kontroli str. 254, 302-303) 

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

W przypadku pięciu z 25 zbadanych spraw o ponowne rozpatrzenie propozycji 
pracy, stanowisko do wniesionych odwołań, Dyrektor IAS przekazał Zespołowi ds. 
monitorowania realizacji Porozumienia z 1.03.2017 r. po terminie określonym w § 4 
pkt 3 Porozumienia z 1.03.2017 r., tj. w trzech przypadkach z dwudniowym 
opóźnieniem116 i w dwóch – cztery dni po terminie117. Stosownie do treści tego 
Porozumienia przekazanie stanowiska Dyrektora IAS w sprawie wniosku Zespołu 
winno nastąpić nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1038-1042) 

Dyrektor IAS wyjaśniła, że czterodniowe opóźnienie związane było z treścią 
złożonych przez dwóch pracowników wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy 
przez Dyrektora IAS. Wnioski te wpłynęły do tut. Izby 6.06.2017 r. za pośrednictwem 
Związku Zawodowego Pracowników Administracji Skarbowej we Wrocławiu Oddział 
w Legnicy. Do wniosków dołączone zostały jednocześnie upoważnienia do 
reprezentacji przed Dyrektorem IAS, udzielone przez te osoby Zarządowi Regionu 
NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Z uwagi na brak formalnego przekazania 
swojego stanowiska w tych sprawach przez NSZZ „Solidarność” oraz mając na 
uwadze, że Związek Zawodowy Pracowników Administracji Skarbowej we 
Wrocławiu nie jest stroną zawartego z Szefem KAS Porozumienia, powstała 
wątpliwość, czy złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu w trybie opisanym 
w przywołanym Porozumieniu. Ostatecznie, mając na uwadze, że wnioski zostały 
zaadresowane do Zespołu do monitorowania (…), pomimo braku formalnego 
stanowiska NSZZ „Solidarność”, decyzją Dyrektora IAS zostały przekazane do 
Zespołu. Pozostałe 2-dniowe opóźnienia wynikały z trudności organizacyjnych, 
spowodowanych znacznym spiętrzeniem terminowych obowiązków, jak również 
różnym rozlokowaniem komórek obsługujących procesy związane z procesem 
konsolidacji, co w incydentalnych przypadkach było przyczyną niedochowania 5-
dniowego terminu. 

(dowód: akta kontroli str. 1044) 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, iż co do zasady pracownik powinien 
zapoznać się z zadaniami, które ma wykonywać na określonym stanowisku pracy 
w momencie zatrudnienia go w komórce organizacyjnej, do której został przypisany. 
Analiza akt osobowych 40 pracowników/funkcjonariuszy wykazała, że 30 osób 
otrzymało zakresy obowiązkow ze znacznym opóźnieniem. I tak: 12 pracowników 
Działu Akcyzy i Gier po trzech miesiącach od dnia obowiązywania nowych 
warunków zatrudnienia, natomiast kierownik tego Działu - 29.01.2018 r.; 13 
funkcjonariuszy Pionu Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Urzędu Celno-

                                                      
116 Wnioski Zespołu z: 29.05., 8.06. i 12.06.2017 r., stanowisko Dyrektora IAS odpowiednio z: 7.06., 19.06. 
i 21.06.2017 r. 
117 Wnioski Zespołu z 6.06.2017 r., stanowisko Dyrektora IAS z 19.06.2017 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Skarbowego otrzymało zakresy obowiązków w okresie od 21.06. do 20.07.2017 r.; 
czterech pracowników korpusu służby cywilnej Urzędu Celno-Skarbowego w okresie 
od 22.06. do 28.07.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 463-468)  

Dyrektor IAS wyjaśniła, że propozycje zatrudnienia w jednostkach KAS pracownicy 
i funkcjonariusze DUCS otrzymywali w ostatnich dniach maja 2017 r., przy czym 
zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o KAS 
przysługiwał im 14-dniowy termin od dnia otrzymania propozycji na jej przyjęcie lub 
odrzucenie. Dopiero z momentem podjęcia decyzji w zakresie przyjęcia bądź 
odrzucenia otrzymanych propozycji przez wszystkich pracowników i/lub 
funkcjonariuszy, przewidzianych do zatrudnienia w danej komórce organizacyjnej 
Urzędu, a tym samym uzyskania informacji na temat docelowego stanu etatowego 
komórki, możliwe było podjęcie prac mających na celu podział zadań między 
pracowników/funkcjonariuszy w taki sposób, aby zapewnić sprawiedliwe i pełne 
obciążenie ich pracą, przy jednoczesnym zagwarantowaniu realizacji zadań 
komórki. W przypadku części pracowników i funkcjonariuszy wydłużony termin 
opracowania nowych zakresów obowiązków wynikał ze zmiany statusu danej osoby 
(z pracownika cywilnego na funkcjonariusza lub odwrotnie). Przykładem jest D.M., 
który do 31.05.2017 r. zatrudniony był jako funkcjonariusz Służby Celnej. Ponieważ 
nie przyjął propozycji dalszego pełnienia służby, 31.05.2017 r. otrzymał propozycję 
zatrudnienia w korpusie służby cywilnej, przy czym - ze względu na szczególny 
charakter zadań, jakie wykonywał do tego dnia jako funkcjonariusz (tj. zadania 
związane z gospodarowaniem uzbrojeniem w IC we Wrocławiu) - propozycja 
dotyczyła pracy w Dziale Realizacji DUCS. Z uwagi na specyfikę obowiązków, jakie 
D.M. miał realizować na nowym stanowisku pracy, oraz fakt, że było to pierwsze 
stanowisko cywilne w dziale zatrudniającym wyłącznie funkcjonariuszy, wymagane 
było opracowanie specyficznego zakresu obowiązków i uprawnień oraz jego 
skonsultowanie pod kątem możliwości wykonywania zadań związanych 
z gospodarowaniem uzbrojeniem przez pracownika cywilnego. Karta zakresu 
czynności została podpisana przez Naczelnika DUCS 14.06.2017 r. Ze względu na 
pobyt w delegacji D.M. potwierdził odbiór zakresu bezpośrednio w dniu powrotu 
z delegacji, tj. 23.06.2017 r. Do czasu otrzymania nowych zakresów obowiązków 
pracownicy i funkcjonariusze realizowali dotychczasowe zadania, działając na 
podstawie przepisów wprowadzających ustawę o KAS, a także na podstawie 
upoważnień nadanych przez Naczelnika DUCS do działania w jego imieniu. 
W przypadku U.M. opóźnienie w przekazaniu zakresu obowiązków wynikało z jej 
absencji spowodowanej pobytem w okresie od 3.07 do 14.07.2017 r. na turnusie 
rehabilitacyjnym, a następnie od 17.07. do 21.07.2017r. na urlopie wypoczynkowym. 
Jeżeli chodzi o opóźnienie w wydaniu zakresów obowiązków 12 pracownikom 
Działu Akcyzy i Gier zatrudnionym w IAS we Wrocławiu, uprzejmie wyjaśniam, że 
wszystkie osoby, które były wcześniej zatrudnione w Wydziale Akcyzy i Gier IC we 
Wrocławiu przeszły do pracy do tego Działu. Zatem te same osoby wcześniej (przed 
reformą KAS) zatrudnione w Wydziale Akcyzy i Gier IC we Wrocławiu kontynuowały 
załatwianie swoich spraw w nowych strukturach. Nie zmienił się również z dniem 
1.06.2017 zakres obowiązków ani uprawnień pozostałych pracowników 
zatrudnionych w Dziale Akcyzy i Gier, w tym również kierownika Działu. Zakres jego 
uprawnień i wynikające z tego obowiązki wynikały z upoważnienia nr 101/2017 
udzielonego przez Dyrektora IAS 31.05.2017. W związku z tym fakt przydzielenia 
nowych zakresów obowiązków z opóźnieniem nie miał żadnego negatywnego 
wpływu na jakość czy terminowość wykonywanych zadań w komórce. 

(dowód: akta kontroli str. 497-499) 
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NIK zauważa, że obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie pracownika z zakresem 
jego obowiązków, a pisemna forma pozwala określić zakres oczekiwań stron 
(pracodawcy i pracownika). 

2. Spośród 15 osób powołanych na stanowiska kierownicze, jedenej osobie 
wystawiono upoważnienie do podejmowania działań, w tym: wydawania decyzji, 
postanowień, podpisywania pism i innych rozstrzygnięć z zakresu przypisanych 
zadań po 92 dniach od dnia powołania na stanowisko. 

(dowód: akta kontroli str. 447-449, 452-460) 

Dyrektor IAS wyjaśniła m.in.: zgodnie z regulaminem organizacyjnym DUCS, 
w urzędzie tym istniał jeden Pion Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, 
podległy Zastępcy Naczelnika ZNUCS-2. Powyższą funkcję pełniła B.B. Pozostałe 
piony nadzorowali: 
- Pion Orzecznictwa i Pion Kontroli Celno-Skarbowej - ZNUCS-1, D.Ś., Delegaturę 
DUCS we Wrocławiu - ZNUCS-3, B.S., 
- Delegaturę DUCS w Wałbrzychu - ZNUCS-4, V.B., 
- Delegaturę DUCS w Legnicy - ZNUCS-5, A.N. 
P.R., mimo powierzenia mu funkcji Zastępcy Naczelnika DUCS, nie nadzorował 
bezpośrednio żadnych komórek organizacyjnych tutejszego Urzędu. W związku 
z powyższym nie zaistniała potrzeba nadawania mu upoważnienia do procedowania 
w imieniu Naczelnika Urzędu. Jednocześnie w toku były uzgodnienia 
z Ministerstwem w zakresie zmiany obowiązującego regulaminu organizacyjnego 
DUCS i podziału dotychczasowego Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej 
na dwa odrębne, z których jeden miał nadzorować Pan P.R. Powierzenie mu tych 
obowiązków przez Dyrektora IAS już 1.03.2017 r. wynikało z faktu, że taki projekt 
regulaminu został przedstawiony Dyrektorowi IAS (z dwoma Zastępcami w Pionie 
Zwalczania PE). Po uzyskaniu zgody Ministerstwa opracowany został nowy 
regulamin organizacyjny DUCS, który wszedł w życie 1.06.2017 r. W Urzędzie 
powstały dwa piony zwalczania przestępczości ekonomicznej: CZNZ-1 - 
nadzorowany bezpośrednio przez Zastępcę Naczelnika P.R., CZNZ-2 - 
nadzorowany bezpośrednio przez Zastępcę Naczelnika P.D. W związku 
z powyższym z tym dniem P.R. otrzymał upoważnienie118 Naczelnika DUCS do 
podpisywania dokumentacji w imieniu Naczelnika Urzędu w zakresie właściwości 
rzeczowej spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne wchodzące w skład 
Pionu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej (CZNZ-1). 

(dowód: akta kontroli str. 1020-1022) 

NIK zauważa, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom 
sprawującym nadzór nad realizacją powierzonych zadań, narzędzi usprawniających 
proces decyzyjny w postaci upoważnień do podejmowania działań, w tym: 
wydawania decyzji, postanowień, podpisywania pism i innych rozstrzygnięć 
z zakresu przypisanych zadań. 

Proces konsolidacji jednostek administracji celno-skarbowej, funkcjonujących przed 
1 marca 2017 r. w województwie dolnośląskim, został właściwie przygotowany. 
Konsolidacja odbywała się według przygotowanych przez Ministerstwo procedur 
przejścia. Projekty regulaminów organizacyjnych jednostek IAS przedłożone zostały 
terminowo Dyrektorowi IAS i zatwierdzone do 10.03.2017 r. z mocą obowiązującą 
od 1.03.2017 r. Strukturę organizacyjną jednostek IAS określono zgodnie 
z wytycznymi Szefa KAS. Proces etatyzacji jednostek IAS, w tym ustalenia liczby 
funkcjonariuszy i pracowników z podziałem na US, Urząd Celno-Skarbowy i Izbę 

                                                      
118 Upoważnienie z 1.06.2017 r. nr 458000-CW0.013.1.2017.84. 
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odbywał się we współpracy z Szefem KAS. Przestrzegane były jego wytyczne 
w zakresie limitów zatrudnienia w jednostkach IAS funkcjonariuszy służby celno-
skarbowej, a także dotyczące zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie 
podatku akcyzowego, podatku od gier, egzekucji należności. Pracownicy 
i funkcjonariusze zatrudnieni w IAS, w terminie do 28.02.2017 r. otrzymali pisemną 
informację o miejscu wykonywania obowiązków służbowych i do 31.05.2017 r. - 
pisemną propozycję określającą nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby. 
W toku kontroli akt osobowych 40 pracowników/funkcjonariuszy IAS stwierdzono, 
złożone przez Dyrektora IAS propozycje zatrudnienia uwzględniały posiadane przez 
pracowników/funkcjonariuszy kwalifikacje i przebieg dotychczasowej pracy lub 
służby. Natomiast przedłożenie 30 z 40 pracownikom/funkcjonariuszom zakresów 
obowiązków nastąpiło ze znacznym opóźnieniem, tj. w okresie od 21.06.2017 r. do 
29.01.2018 r., mimo że pracownicy przyjęli zaproponowane im od 1.06.2017 r. 
warunki pracy. Dyrektor IAS ustalając warunki wynagrodzenia/uposażenia 
pracowników/funkcjonariuszy stosował postanowienia zawarte w § 1 Porozumienia 
z 1.03.2017 r. Spośród 114 odwołań od decyzji Dyrektora IAS w sprawie propozycji 
zatrudnienia pozytywną rekomendację Zespołu ds. monitorowania realizacji ww. 
Porozumienia otrzymało 25 odwołań, z których 20 zostało zrealizowanych przez 
Dyrektora IAS, trzy zaplanowano do realizacji we wrześniu i październiku 2018 r. 
jednakże w pięciu przypadkach stanowisko do wniesionych odwołań Dyrektor 
przekazał Zespołowi po terminie określonym w § 4 pkt 3 tego Porozumienia. 
Dwie sprawy pozostawały w toku postępowania sądowego. Pracownikom 
/funkcjonariuszom, których stosunki pracy/stosunki służbowe wygasły w związku 
z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy 
wprowadzające ustawę o KAS, wypłacono odprawy w należnej wysokości. 

2. Realizacja ustawowych zadań przez jednostki IAS i podległe.  

2.1. Zadania określone w § 2 ust. 4 pkt 4 załącznika nr 5 zarządzenia w sprawie 
organizacji KAS realizował Dział Akcyzy i Gier. 
Dział Akcyzy i Gier sprawował nadzór nad prawidłowością postępowań 
prowadzonych przez komórki podatku akcyzowego i podatku od gier w urzędach 
skarbowych m.in. poprzez: omawianie na naradach służbowych i szkoleniach 
z pracownikami urzędów skarbowych występujących mechanizmów oszust 
podatkowych i rekomendowanych działań119, kierowanie do podległych urzędów 
pism ze wskazówkami, wytycznymi lub poleceniami120, zamieszczanie na stronie 
intranetowej IAS (do której dostęp mieli pracownicy podległych urzędów) pism 
Ministerstwa z interpretacją przepisów prawa podatkowego, wyroków sądów, 
informacji o zmianie przepisów. Ponadto Dział Akcyzy i Gier sporządzał m.in. 
półroczne raporty uchylonych decyzji organów I instancji w ramach postępowania 
odwoławczego (ze wskazaniem przyczyn uchylenia), kwartalne sprawozdania 
dotyczące działań Urzędu Celno-Skarbowego oraz IAS w zakresie nakładania kar 
pieniężnych za organizowanie gier hazardowych bez zezwolenia, kwartalne 
sprawozdania dotyczące zapadłych orzeczeń sądowych w zakresie akcyzy i gier 
hazardowych, roczne sprawozdania dotyczące załatwionych spraw przez Dział 
Akcyzy i Gier, miesięczne zestawienia stanu realizacji przydzielonych spraw 
(uwzględniające m.in. rodzaj sprawy, datę rozpoczęcia postępowania 
i przewidywany termin zakończenia, czas trwania postępowania). 

(dowód: akta kontroli str. 503, 511-512, 521-531, 533, 625-640, 795-869) 

                                                      
119 Pismo Dyrektora IAS do Ministerstwa Finansów z 23.05.2018 r., znak: 0201-IOA. 
120 W ramach czynności nadzorczych, w wyniku stwierdzonych uchybień lub istniejących wątpliwości (pisma nr: 
0201-IOA.070.202.2017, 0201-IOA.033.1.2017, 0201-IOA.070.254.2017.1, 0201-IOA.0321.2.2018, 0201-
IOA.0321.2.2018). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Były Dyrektor IAS wyjaśnił: nadzór nad prawidłowością postępowań podatkowych, 
z uwagi na zachowanie zasady dwuinstancyjności, oparty był głównie na analizie akt 
spraw przekazanych w ramach postępowań odwoławczych, a występujące 
nieprawidłowości omawiano na naradach roboczych. Analizy akt spraw nie ujawniły 
nieprawidłowości, które wskazywałyby na błędne rozumienie lub stosowanie 
przepisów prawa podatkowego lub procesowego. Ujawnione mankamenty dotyczyły 
wad konkretnych postępowań i nie miały charakteru zjawiska wymagającego 
interwencji. Praktyką w IAS jest, że w przypadkach stwierdzenia przewlekłości lub 
czasowej bezczynności przy procedowaniu weryfikowanej sprawy do naczelnika 
urzędu skarbowego przekazywany jest monit. 

(dowód: akta kontroli str. 500, 503-504, 924) 

Ponadto w ramach sprawowania nadzoru nad organami I instancji w IAS: 

 sporządzano i analizowano miesięczne informacje o realizacji planu dochodów 
(w tym z podatku akcyzowego, podatku od wydobycia kopalin i podatku od gier), 
a w przypadku odchyleń występowano do urzędów skarbowych, w których 
wpływy z ww. podatków były mniejsze od zakładanych, o wyjaśnienie przyczyn 
takiego stanu; 

 opracowano instrukcję postępowania w przypadku zaskarżenia aktu lub 
czynności z zakresu administracji publicznej do sądu administracyjnego oraz 
otrzymanymi wyrokami sądów administracyjnych121 oraz instrukcję w sprawie 
rejestracji i obiegu dowodów księgowych122; 

 analizowano ilość prowadzonych spraw z zakresu podatku akcyzowego 
i podatku od gier w urzędach skarbowych, pod kątem możliwości terminowego 
załatwiania spraw przez te komórki123. Analizy nie wskazywały na istnienie 
zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań z zakresu akcyzy i gier w urzędach 
skarbowych; 

 objęto bezpośrednim i stałym nadzorem prawidłowość udzielania ulg i zwolnień 
w zakresie podatku akcyzowego przez Referat Nadzoru nad Orzecznictwem 
(m.in. poprzez weryfikację danych przekazywanych przez urzędy skarbowe 
w sprawozdaniach kwartalnych); 

 ujęto w planie kontroli na II półrocze 2018 r. tematu Organizacja i wykonywanie 
zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier, w tym rejestracja 
/zatwierdzanie deklaracji w systemie ZEFIR2 do przeprowadzenia w trzech 
urzędach skarbowych realizujących zadania w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 763-794, 870-897, 924-964) 

Były Dyrektor IAS wyjaśnił: w ramach nadzoru nad urzędami skarbowymi 
dokonywana jest analiza danych zawartych w sprawozdaniach przekazywanych do 
Ministerstwa dotyczących zwolnień w podatku akcyzowym. W wyniku dokonanych 
analiz przekazano do wybranych urzędów skarbowych oraz do Urzędu Celno-
Skarbowego wskazania dotyczące podjęcia działań w zakresie weryfikacji 

                                                      
121 Zarządzenie nr 23/2018 Dyrektora IAS z 27.03.2018 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania 
w przypadku zaskarżenia aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej do sądu administracyjnego oraz 
z otrzymanymi wyrokami sądów administracyjnych. 
122 Zarządzenie nr 46/2018 Dyrektora IAS z 21.06.2018 r. w sprawie rejestracji i obiegu dowodów księgowych oraz 
pozostałych dokumentów mających wpływ na rozliczenia finansowo-księgowe, wszczęcie i prowadzenie egzekucji 
w zakresie dochodów scentralizowanych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Izby Administracji Skarbowej we 
Wrocławiu i podległymi urzędami a Centrum Organu Wierzycielskiego w IAS w Szczecinie i Centrum Rozliczeń 
w IAS w Krakowie.  
123 Analizy takie przeprowadzono: 31.03.2017 r., 1.06.2017 r. oraz 1.03.2018 r. w US Wrocław Śródmieście, US 
w Legnicy, US w Wałbrzychu oraz w Urzędzie Celno-Skarbowym z uwzględnieniem danych dotyczących 
pracochłonności przy obsłudze składanych deklaracji podatkowych, ilości obsługiwanych podmiotów 
akcyzowych oraz ilości prowadzonych spraw podatkowych z zakresu wymiaru. 
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wykazywanych przez podatników zwolnień od podatku akcyzowego. Czas trwania 
postępowań podatkowych we wszystkich podległych urzędach skarbowych 
wszczętych na wniosek podatnika, ujęty jest jako cel wynikający z kierunków 
działania i rozwoju KAS na 2018 r. i jest również w IAS monitorowany w cyklach 
kwartalnych. 

(dowód: akta kontroli str. 764, 925) 

2.2. W okresie objętym kontrolą Dział Akcyzy i Gier przeprowadzał szkolenia, 
instruktaże, spotkania robocze i narady dla pracowników podległych urzędów124. 
W ich trakcie omawiano bieżące problemy związane z realizowanymi zadaniami 
z zakresu gier hazardowych i podatku akcyzowego oraz z obsługą systemów 
informatycznych (EMCS2125, OSOZ2126, ZEFIR2), z których korzystały podmioty 
gospodarcze, bądź służyły do rozliczeń finansowych. Na spotkaniach tych m.in.: 
wyjaśniano wątpliwości co do stosowania prawa podatkowego, omawiano zadania 
z zakresu np. organizacji szkoleń w celu zagwarantowania prawidłowej obsługi 
podatników podatku akcyzowego, uzgadniano zakresy szkoleń, które powinny być 
przeprowadzone dla pracowników urzędów skarbowych dotyczącego obsługi ww. 
systemów, ustalano sposób współpracy pomiędzy US a Urzędem Celno-Skarbowym 
w zakresie obsługi transportów wyrobów akcyzowych w procedurze z zawieszoną 
akcyzą. W trakcie narady roboczej (25.05.2018 r.) z pracownikami Urzędu Celno-
Skarbowego, omówiono zasady przeprowadzania kontroli podmiotów urządzających 
gry losowe przy użyciu automatów. Ponadto przeprowadzono szkolenie127 z zakresu 
stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym, na którym omówiono 
najnowsze orzecznictwo sądów krajowych, Trybunału Sprawiedliwości, wskazano 
najczęściej popełniane błędy podczas prowadzonych postepowań oraz udzielono 
odpowiedzi na pytania.  

(dowód: akta kontroli str. 504, 532-541) 

2.3. W dniu 12.06.2017 r. komórka Audytu Wewnętrznego w IAS rozpoczęła 
przeprowadzanie zadania audytowego pn. Realizacja zadań w zakresie podatku 
akcyzowego i podatku od gier w IAS i podległych jednostkach w kontekście 
utworzenia KAS w okresie od 1.01.2016 r. do 31.05.2017 r. (zakończonego 
sporządzeniem 11.08.2017 r. sprawozdania audytowego128). Przedmiotem audytu 
była kompleksowa ocena: 1) kompetencji poszczególnych jednostek 
organizacyjnych KAS w województwie w zakresie podatku akcyzowego i podatku od 
gier, 2) zasobów kadrowych dedykowanych do realizacji zadań, 3) obciążenia pracą 
komórki podatku akcyzowego i podatku od gier, 4) organizacji pracy, 5) nadzoru 
funkcjonalnego i merytorycznego. W sprawozdaniu z audytu wskazano m.in. na: 
niewystarczające doświadczenie w zakresie podatku akcyzowego oraz podatku od 
gier części pracowników; nieuczestniczenie (w okresie objętym audytem) 
pracowników komórek podatku akcyzowego i podatku od gier urzędów 
skarbowych129 w szkoleniach z tych podatków; brak dostępu pracowników komórek 
SPA i SOB130 urzędów skarbowych do systemu SIS II131 w zakresie uzyskiwania 

                                                      
124 Szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym - 24.11.2017 r., spotkania robocze, 
na których omawiano bieżące problemy związane z realizowanymi zadaniami z zakresu gier hazardowych 
i podatku akcyzowego oraz obsługą systemów informatycznych w dniach: 12.01.2017 r., 15.03.2017 r., 
27.03.2017 r., 6.04.2017 r., 25.05.2018 r. 
125 Systemu Przemieszczeń oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych. 
126 Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń. 
127 24.11.2017 r. dla pracowników i kadry kierowniczej urzędów skarbowych Wrocław Śródmieście, w Legnicy 
i Wałbrzychu.  
128 Sprawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego przez Wieloosobowe Stanowisko Audytu 
Wewnętrznego w IAS z 11.08.2017 r. (znak: 0201-IWA.094.4.2017), przekazane do Ministerstwa drogą 
elektroniczną 16.08.2017 r. 
129 Dalej: SPA. 
130 SOB-pion obsługi podatnika w urzędzie celno-skarbowym. 
131 System Informacyjny Schengen. 
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informacji o zastrzeżeniach w stosunku do samochodów osobowych oraz brak 
możliwości dokonywania przez pracownika urzędu skarbowego w systemie ZEFIR2 
blokady możliwości wygenerowania potwierdzenia opłaty podatku akcyzowego (po 
zarejestrowaniu i zatwierdzeniu deklaracji przez podatnika). W trakcie audytu 
pracownicy audytowanych komórek zgłosili audytorom potrzebę pozyskania dostępu 
do baz danych: programu VIES132, systemów CRP-KEP, AUTO VIN133, Serce, 
CRPO134, PBS135. W pozostałych obszarach realizacja zadań została oceniona 
pozytywnie, stwierdzono m.in., że: 
– zadania z obszaru podatku akcyzowego oraz podatku od gier przypisano 

w regulaminach organizacyjnych do właściwych organów i komórek 
organizacyjnych, pracownicy mieli jasno przypisane zadania i określoną 
odpowiedzialność, a organizacja pracy komórek pozwalała kierownikom 
skutecznie nadzorować pracę pracowników; nie wystąpiły przypadki: 
nieodpowiedniego podziału i przypisania zadań do niewłaściwych organów lub 
komórek organizacyjnych (mogących skutkować niezachowaniem ciągłości 
działania), funkcjonowania nieprecyzyjnych, wykluczających się, bądź 
sprzecznych ze sobą przepisów prawa wewnętrznego, 

– pracownicy wykorzystywali narzędzia informatyczne dotyczące spraw 
„porządkowych” i organizacji pracy136 oraz spraw merytorycznych 
i pomocniczych137, 

– protokoły przekazania spraw niezakończonych zostały sporządzone pod 
względem formalnym zgodnie z procedurą, nie stwierdzono przypadków zbędnej 
zwłoki (skutkującej przedawnieniem) w trakcie załatwiania spraw. 

(dowód: akta kontroli str. 542-581) 

W ww. sprawozdaniu z audytu zarekomendowano: objęcie szkoleniami 
pracowników realizujących zadania z zakresu podatku akcyzowego i podatku od 
gier oraz dostosowanie (zoptymalizowanie) dostępności systemów informatycznych 
do zapotrzebowania na poszczególnych stanowiskach pracy (m.in. poprzez: 
nadawanie uprawnień do możliwości korzystania z systemów informatycznych 
poszczególnym pracownikom, nabycie i instalację odpowiedniego oprogramowania 
na poszczególnych stanowiskach pracy). W sprawozdaniu ujęto również propozycje 
o charakterze systemowym, do realizacji na poziomie Ministerstwa Finansów, tj.: 

 poprawienie funkcjonalności systemu ZEFIR2 (rozszerzenie jej o możliwość 
dokonania przez pracownika urzędu skarbowego blokady możliwości 
generowania przez podatnika potwierdzenia dokonania opłaty podatku 
akcyzowego), 

 podjęcie kroków legislacyjnych dających podstawę prawną do udzielenia 
pracownikom komórek podatku akcyzowego i podatku od gier oraz komórek 
obsługi bezpośredniej dostępu do systemu SIS II w zakresie niezbędnym do 
prawidłowej realizacji przez nich zadań, 

 objęcie pracowników komórek SPA i SOB systemem szkoleń w zakresie 
podatku akcyzowego i podatku od gier, przeprowadzonych przez Krajową 
Szkołę Skarbowości. 

(dowód: akta kontroli str. 575-581) 

Dyrektor IAS wdrożył rekomendacje audytu m.in. poprzez:  

                                                      
132 System Wymiany Informacji o VAT. 
133 Program do sprawdzania informacji dotyczących danych technicznych samochodu. 
134 Centralny rejestr pełnomocnictw ogólnych. 
135 Baza podmiotów szczególnych. 
136 M.in.: Qasystent, Elektroniczny Rejestr Czasu Pracy, pakiet Office, Sekretariat. 
137 M.in.: ZEFIR2, Info Ekspert, CRP-KEP (Program pomocny w ustalaniu adresów podatników składających 
deklaracje i ustalaniu właściwości miejscowej podatnika), SERCE. 
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 skierowanie pięciu pracowników urzędów skarbowych na szkolenie w zakresie 
podatku akcyzowego zorganizowane przez Krajową Szkołę Skarbowości. 
Pracownicy uczestniczący w szkoleniu przeprowadzali następnie szkolenia 
kaskadowe dla pracowników realizujących takie same, bądź podobne zadania, 

 zapoznanie pracowników z treścią pisma Departamentu Poboru Podatków 
Ministerstwa Finansów w sprawie wykorzystania informacji z Bazy Danych 
SIS138, 

 zapewnienie do dnia 21.12.2017 r. podległym urzędom skarbowym dostępu do 
systemu ZEFIR2, przeszkolenie osób, którym nadano uprawnienia do systemu 
oraz nadanie uprawnień do systemu VIES i CEPIK. 

(dowód: akta kontroli str. 505-506, 582-640) 

W dniu 28.07.2017 r. Dyrektor IAS wystąpił do Departamentu Poboru Podatków 
Ministerstwa Finansów o podjęcie działań umożliwiających pracownikom urzędów 
skarbowych korzystanie z systemu SIS II. Ministerstwo powiadomiło 14.09.2017 r.139, 
że zostaną podjęte działania zmierzające do dokonania zmian legislacyjnych 
mających na celu umożliwienie korzystania z systemu SIS II przez pracowników 
urzędów skarbowych.  

(dowód: akta kontroli str. 584, 641-642) 

W dniu 21.12.2017 r. Dyrektor IAS przedłożył informację Ministerstwu o sposobie 
wdrożenia rekomendacji audytu i wystąpił o wyrażenie zgody na odstąpienie od 
składania comiesięcznych informacji na temat aktualnej sytuacji kadrowo-
organizacyjnej w jednostkach nadzorowanych. Pismem z 16.01.2018 r.140 
Ministerstwo poinformowało Dyrektora IAS o zaakceptowaniu informacji o realizacji 
rekomendacji audytu i przychyliło się do prośby Dyrektora IAS o odstąpieniu od 
obowiązku składania comiesięcznych informacji na ten temat.  

(dowód: akta kontroli str. 590, 593) 

2.4. Wydział Akcyzy i Gier w byłej IC w wymaganym terminie zrealizował zadania 
określone w procedurze postępowania z dokumentacją spraw zakończonych 
i niezakończonych dla jednostek zaprzestających działalności i jednostek 
przejmujących zadania141, dotyczące sposobu przygotowywania akt spraw 
niezakończonych, spisów do ich przejęcia przez komórki przejmujące zadania 
1.03.2017 r. oraz przekazywania do archiwum spraw zakończonych142. Do Działu 
Akcyzy i Gier w IAS 3.03.2017 r. zostało przekazanych za protokołem łącznie 261143 
spraw wszczętych i niezakończonych w IC do 28.02.2017 r. W celu sprawnego 
prowadzenia postępowań sprawy w Dziale Akcyzy i Gier zostały przekazane tym 
samym osobom, które prowadziły je w byłej IC.  

(dowód: akta kontroli str. 643-678, 725-737) 

Były Dyrektor IAS wyjaśnił: procedury oraz wytyczne, które regulowały w okresie 
przejściowym niektóre zadania realizowane przez komórkę Akcyzy i Gier, zostały 
uregulowane m.in. w Procedurze Realizacji Zadań Wierzyciela144. W wytycznych 
tych zawarto m.in. zalecenia dotyczące obsługi systemu ZEFIR2 w związku 
z realizacją zadań z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier przez Dyrektora 

                                                      
138 Pismo Dyrektora Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów z 14.09.2017 r. 
nr DPP3.8622.41.2017 w sprawie wykorzystania informacji z Bazy SIS, w którym wskazano, że zostaną podjęte 
działania zmierzające do zmian legislacyjnych mających na celu umożliwienie korzystania z systemu SIS. 
139 Pismo z 14.09.2017 r. nr DPP3.8622.41.2017. 
140 Pismo Ministerstwa Finansów z 16.01.2018 r. nr DPP3.503.1.2017. 
141 Przekazanych przez Ministerstwo pismem z 16.12.2016 r. nr RS8.0101.10.2016 i uszczegółowionych przez 
Dyrektora IAS (pismo nr 0201-WZ.0112.25.2017 z 22.02.2017 r.). 
142 Dokumentację spraw zakończonych do 31.12.2016 r. należało przekazać do Archiwum do 31.01.2017 r., 
zakończonych w okresie od 1.01.2017 r. do 28.02.2017 r. do 28.02.2017 r.  
143 211 w podatku od gier i 50 w podatku akcyzowym. 
144 Przesłana przez Ministerstwo pismem z 22.02.2017 r. nr AP11.0101.9.2017. 
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IAS. Ponadto został opracowany obieg dokumentów145 oraz zasady postępowania 
z dokumentami i sprawami po 1.03.2017 r., w których to procedurach uregulowano 
sposób przekazywania korespondencji papierowej i elektronicznej pomiędzy 
komórkami znajdującymi się w różnych budynkach i kancelarią oraz np. sposób 
ewidencjonowania i przerejestrowywania prowadzonych spraw. W ramach tych 
działań w Dziale Akcyzy i Gier wdrożono również do użytku System SZD.  

(dowód: akta kontroli str. 644) 

Badanie losowo wybranej próby 40 postępowań (20 wszczętych i niezakończonych 
w IC do 28.02.2017 r. i 20 zakończonych w IC do 28.02.2017 r.146) wykazało, że: 

 pierwsze czynności w IAS w sprawach wszczętych i niezakończonych 
podejmowano od sześciu do 20 dni (średnio 12 dni) od momentu 
zarejestrowania sprawy w Wydziale Akcyzy i Gier IC, 

 wydanie decyzji, będące ostatnią czynnością w sprawie, następowało od 
sześciu do 55 dni (średnio 23 dni) od momentu zarejetrowania sprawy 
w Wydziale Akcyzy i Gier IC, 

 w 10 przypadkach Dyrektor IAS wydał decyzje utrzymującą w mocy decyzję 
pierwszoinstancyjną, natomiast 10 decyzji uchylił i przekazał do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I instancji w związku z wyrokami Wojewódzkiego 
i Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylającymi decyzje Dyrektora IC 
wydane w 2012 r.  

W 20 sprawach (rodzajowo analogicznych jak powyższe) zakończonych w IC do 
28.02.2017 r.): 

 pierwsze czynności podejmowano od jednego do 59 dni (średnio 20 dni) od 
momentu zarejestrowania sprawy w Wydziale Akcyzy i Gier,  

 wydanie decyzji, będące ostatnią czynnością w sprawie, następowało od 10 do 
123 dni147 (średnio 61 dni) od dnia wszczęcia postępowania,  

 18 decyzji (spośród 20) Dyrektor IC utrzymał w mocy, jedną uchylił i umorzył 
postepowanie148, jedną uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez 
organ I instancji149. 

Każdorazowo, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w art. 139 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa150 prawidłowo 
powiadamiano stronę o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy, z podaniem 
przyczyny niedotrzymania terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia 
sprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 513-520, 738-744) 

2.5. Do 28.02.2017 r. w urzędach celnych województwa dolnośląskiego zakończono 
prowadzenie 3 530 postępowań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier. 
Terminowość załatwiania spraw przez urzędy celne zbadano na próbie 43 
postępowań151 zakończonych do 28.02.2017 r. W wyniku  badania stwierdzono, że 

                                                      
145 Na spotkaniu 22.02.2017 r. 
146 W okresie od 1.01.2016 r. do 28.02.2017 r. w IC zakończono ogółem 4 828 spraw.  
147 Dwa postępowania prowadzone były odpowiednio: 112 i 123 dni. Do dnia upływu terminu na załatwienia 
sprawy do IC nie wpłynęły potwierdzenie odbioru postanowienia o możliwości zapoznania się przez podatnika 
z aktami zebranymi w sprawie (w związku koniecznością zapewnienia stronie czynnego udziału w postępowaniu 
przedłużono postępowanie). 
148 W związku z art. 247 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej  
149 W związku z niezachowaniem przez Urząd Celny trybu postępowania określonego w art. 104 ust. 8 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 poz. 1114, ze zm.); dalej ustawa o podatku 
akcyzowym. 
150 Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.; dalej: Ordynacja podatkowa. 
151 Po 10 spraw dot. prowadzenia postępowań: grupa 1 - w zakresie uregulowanym ustawą o podatku 
akcyzowym, dotyczących obrotu krajowego i transakcji wewnątrzwspólnotowych, ustawą z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, ze zm.); ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od 
wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. z 2018 r. poz. 228); ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.) 
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pierwsze czynności podejmowano od jednego do 49 (średnio osiem dni) od wpływu 
sprawy do komórki SPA, natomiast decyzje naczelnicy urzędów celnych wydawali 
od dwóch do 100 dni (średnio 38 dni) od momentu wszczęcia postępowania, z tego 
w postępowaniach: 

 z grupy 1: pierwsze czynności podejmowano od czterech do 49 dni (średnio 18 
dni) od momentu zarejestrowania sprawy w komórce, decyzje wydawano od 
czterech do 100 dni (średnio 53 dni) od momentu wszczęcia postępowania,  

 z grupy 2: pierwsze czynności podejmowano od dwóch do 42 dni (średnio 14 
dni) od momentu zarejestrowania sprawy w komórce, decyzje wydawano od 
pięciu do 43 dni (średnio 27 dni) od momentu wszczęcia postępowania, 

 z grupy 3: pierwsze czynności podejmowano od jednego do 25 dni (średnio 13 
dni) od momentu zarejestrowania sprawy w komórce, decyzje wydawano od 
dwóch do 32 dni (średnio 15 dni) od momentu wszczęcia postępowania, 

 z grupy 4: pierwsze czynności podjęto w ciągu jednego dnia, a zakończono 
wydaniem decyzji po czterech dniach, 

 z grupy 5: pierwsze czynności podejmowano w momencie zarejestrowania 
sprawy w komórce akcyzy i gier, decyzje wydawano od czterech do 85 dni 
(średnio 47 dni) od momentu wszczęcia postępowania, 

 związanych ze spłatą zobowiązań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od 
gier: pierwsze czynności podejmowano od jednego do 12 dni (średnio pięć dni) 
od momentu zarejestrowania sprawy w komórce, decyzje wydawano od 10 do 
100 dni (średnio 81 dni) od momentu wszczęcia postępowania. 

Każdorazowo, w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa art. 139 
Ordynacji podatkowej, naczelnik urzędu celnego prawidłowo powiadamiał stronę 
o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy z podaniem przyczyny niedotrzymania 
terminu i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy152.  

(dowód: akta kontroli str. 725, 745-762) 

2.6. Liczba tytułów wykonawczych do załatwienia za I półrocze 2016, 2017 i 2018 
roku wynosiła odpowiednio: 2 226, 1 681 i 1 374, a kwoty zaległości objęte tymi 
tytułami: 96 882 tys. zł, 24 730,8 tys. zł, 9 399,7 tys. zł. W tym samym okresie 
załatwiono odpowiednio w I półroczu: 

 2016 r. - 1 186 (53,3%) tytułów wykonawczych (w tym 314 wskutek umorzenia) 
i wyegzekwowano kwotę zaległości w wysokości 4 190 tys. zł (co stanowiło 
4,3% zaległości ogółem na koniec I półrocza 2016 r.), 

 2017 r. - 379 (22,5%) tytułów wykonawczych (w tym 147 poprzez umorzenie) 
i wyegzekwowano zaległości na kwotę 647,1 tys. zł (co stanowiło 2,6% 
zaległości na koniec I półrocza 2017 r.), 

 2018 r. - 395 (28,8%) tytułów wykonawczych (w tym 184 wskutek umorzenia 
i wyegzekwowano zaległości na kwotę 639,2 tys. zł (co stanowiło 6,8% 
zaległości na koniec I półrocza 2018 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 919-920) 

 

                                                                                                                                       
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 (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 641, ze zm.); grupa 2 – w zakresie stosowania generalnego i ryczałtowego zabezpieczenia akcyzowego; 
grupa 3 - dotyczących podatkowych znaków akcyzy oraz legalizacyjnych znaków akcyzy; jedna sprawa z grupy 
4 – wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych i 2 sprawy z grupy 5 w sprawie 
zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz 10 postępowań związanych 
z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań. Spraw dotyczących wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej 
wygranej nie prowadzono. 
152 Przyczynami przedłużenia postępowania były m.in. złożoność sprawy, konieczność skompletowania 
materiału dowodowego, wezwanie podatnika do przedłożenia pełnomocnictwa oraz uzupełnienia wniosku 
o  udzielenie ulgi o dokumenty dot. sytuacji finansowo-ekonomicznej. 
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2.7. W Wydziale Akcyzy i Gier byłej IC oraz w Dziale Akcyzy i Gier IAS na dzień 
28.02.2017 r. i IAS na dzień 1.03.2017 r. zatrudnienie wynosiło 17 etatów i wszyscy 
pracownicy wywodzili się z kadry służby celnej.  

(dowód: akta kontroli str. 921-922) 

2.8. W okresie objętym kontrolą dwunastokrotnie rozstrzygano spory o właściwość 
miejscową między poszczególnymi organami KAS: w dwóch sprawach (dotyczących 
podatku od towarów i usług) organem rozstrzygającym był Dyrektor IAS153, w 10 
Szef KAS (w tym jeden spór dotyczył podatku dochodowego). Spory, zakończone 
wydaniem przez Szefa KAS postanowień, dotyczyły:  

 w siedmiu przypadkach (spór pomiędzy Naczelnikiem Wielkopolskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Poznaniu a Naczelnikiem Donlnośląskiego Urzędu Celno-
Skarbowego) ustalenia organu właściwego do prowadzenia postępowania 
o wykroczenie skarbowe z art.: 65 § 4 (cztery sprawy), art. 65 § 1 i § 3 (jedna 
sprawa) i art. 65 § 3 (dwie sprawy) ustawy z dnia 10 września 1999 r. kodeks 
karny skarbowy154. Szef KAS uznał Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-
Skarbowego za organ właściwy do prowadzenia postępowania, 

 ustalenia organu właściwego do rozpatrzenia odwołania od decyzji Naczelnika 
Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie - w związku 
z przepisami art. 221a § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej (spór pomiędzy 
Dyrektorem IAS w Szczecinie a Dyrektorem IAS we Wrocławiu). Szef KAS uznał 
za właściwego do rozpatrzenia odwołania Dyrektora IAS w Szczecinie, 

 zwrotu akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych, od 
których akcyza została zapłacona na terytorium kraju155 (spór pomiędzy 
Naczelnikiem US Wrocław-Śródmieście a Naczelnikiem US Kraków-Nowa Huta). 
Szef KAS uznał za właściwego do prowadzenia postępowania Naczelnika US 
Kraków-Nowa Huta. 

(dowód: akta kontroli str. 507-509, 679-724) 

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

Dyrektor IAS prawidłowo sprawował nadzór nad realizacją zadań w zakresie 
podatku akcyzowego i podatku od gier przez jednostki organizacyjne IAS. Dla 
podległych urzędów przeprowadzano szkolenia i instruktaże. Dyrektor IAS 
wprowadził również rekomendacje audytu wewnętrznego odnoszące się do 
realizacji zadań z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier przez jednostki 
organizacyjne IAS. Zatrudnienie w Dziale Akcyzy i Gier było wystraczające do 
realizacji zadań. Analiza 83 spraw (w tym 43 prowadzonych przez urzędy celne 
przed 1.03.2017 r.) dotyczących podatku akcyzowego i podatku od gier nie 
wykazało nieprawidłowości w terminowości ich załatwiania. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
153 Spory pomiędzy Naczelnikiem Dolnośląskiego US: a Naczelnikiem US w Legnicy o właściwość miejscową do 
dokonaia zwrotu Vat i Naczlelnikiem US w Oleśnicy o właściwość miejscową spółki zagranicznej. W obu 
przypadkach Dyrekto IAS za właściwego uznał Naczelnikiem Dolnośląskiego US. 
154 Dz.U. z 2017 poz. 2226, ze zm.  
155 Art. 82 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli156, 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 Szczecinie. 

 

Szczecin, dnia      28 września 2018 r. 
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156 Dz.U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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