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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/12/158 – Windykacja dochodów z tytułu mandatów karnych i kar administracyjnych 
w okresie 2011−2012 (I półrocze). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 

Kontroler 
Paweł Krawczak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 82675  
z 24 sierpnia 2012 r.  
 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-300 Piaseczno (dalej „Urząd 
lub „US”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Radosław Pers, p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie od 27 lipca 

2012 r. 

 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność Urzędu w zakresie objętym 
kontrolą. 
 

Urząd nierzetelnie rejestrował daty wpływu do US tytułów wykonawczych W22,  
w których wierzycielami byli wojewodowie. Z losowo dobranej próby 73 tytułów  
w 34 (46,6%) przypadkach data faktycznego wpływu do US różniła się od daty 
wprowadzonej do systemu informatycznego EGAPOLTAX od 2 do 78 dni. Skala 
stwierdzonych nieprawidłowości miała istotny, negatywny wpływ na realizację zadań 
w zakresie egzekucji należności z tytułu mandatów i kar administracyjnych, gdyż  
w 39,1% badanych spraw Urząd podejmował pierwsze czynności egzekucyjne i/lub 
wszczynał postępowania po 60 dniach od daty wpływu tytułu wykonawczego od 
wierzyciela, a w 11,0% spraw czynności tych nie podjęto. Przypadki nieskutecznej 
egzekucji wynikały z braku lub niskiej częstotliwości podejmowanych czynności. 
Odnotowano przypadki, w których do przedawnienia należności doszło z powodu 
niepodjęcia żadnych czynności egzekucyjnych lub podjęcia ich po upływie okresu 
przedawnienia. 

 

 
                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
2 Tytuły wykonawcze niepodatkowe wierzycieli innych niż ZUS. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podejmowanie i dokumentowanie czynności 
poprzedzających zastosowanie środków 
egzekucyjnych  

1.1. Dla celów kontroli US przekazał z hurtowni WHTAX dane dotyczące 
należności objętych tytułami wykonawczymi W2, których wierzycielami są 
wojewodowie wystawionych w latach 2011–2012 (I półrocze). Dane te stanowiły 
podstawę do analizy zarówno całej populacji, jak i wybranych do szczegółowego 
badania postępowań prowadzonych w związku z tymi tytułami wykonawczymi, 
przeprowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania ACL3. Analiza ww. danych 
wykazała, że wysokość kwot wyegzekwowanych przez Urząd w 2011 r. wyniosła  
0 zł, co jest oczywistym  błędem.  
 Wyjaśniając przyczyny tego stanu, Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej 
podała, że „… sposób wprowadzania danych do systemu EGAPOLTAX był taki sam 
jak w okresach późniejszych, gdzie widnieją realnie wyegzekwowane należności.  
Z analizy wynika, iż powyższa sytuacja musiała wystąpić przy generowaniu plików 
do hurtowni WHTAX i pobraniu ich przez system ORACLE.”  

(dowód: akta kontroli str. 4) 

Badania przeprowadzone na losowej próbie 73 tytułów wykonawczych  
(w 6 przypadkach akta zostały przekazane do archiwum i były niedostępne w czasie 
kontroli) wykazały, że w 34 (46,6%) przypadkach data faktycznego wpływu tytułów 
do US różniła się od daty wprowadzonej do systemu informatycznego. Jako datę 
wpływu tytułu do Urzędu wpisywano datę jego wprowadzenia do systemu 
EGAPOLTAX, w tym: w 4 przypadkach tytuły zostały wprowadzone do systemu  
78 dni od daty ich wpływu, w 13 przypadkach – w okresie od 30 do 45 dni, a w 17 
przypadkach – w okresie od 2 do 29 dni. 

W związku z powyższym, w ocenie NIK, dane dotyczące daty wpływu w całej 
populacji tytułów wykonawczych W2, w których wierzycielami są wojewodowie,  
a które wpłynęły do US w latach 2011–2012 (I półrocze), nie mogą być przyjmowane 
jako wiarygodne. 

1.2. W latach 2011–2012 (I półrocze) do Urzędu wpłynęło 15 076 tytułów 
wykonawczych W, z tego: 3 924 w I półroczu 2011 r., 7 323 w II półroczu 2011 r.  
i 3 829 w I półroczu 2012 r. Kwota zaległości objętych tymi tytułami wyniosła ogółem 
3 265,9 tys. zł, w tym w poszczególnych półroczach odpowiednio: 833,5 tys. zł, 
1 610,1 tys. zł  i 822,3 tys. zł. 

                                                                  (dowód: akta kontroli str.87) 

Z danych zawartych w systemie EGAPOLTAX dotyczących ww. tytułów 
wykonawczych W2, które wpłynęły do Urzędu w latach 2011–2012 (I półrocze) 
wynikało, że: 
− Urząd wszczął postępowania egzekucyjne w przypadku 5 143 (34,1%) tytułów, 

w tym w terminie: do 30 dni od daty wpływu do US – 755 (14,7%) tytułów,  
od 31 do 60 dni – 722 (14,0%) tytułów i po upływie 60 dni – 3 666 (71,3%) 
tytułów. W dwóch przypadkach postępowanie zostało wszczęte przez inny US.  

− W przypadku 9 931 tytułów (65,9%) nie wszczęto postępowania egzekucyjnego,  
w tym dla 8 965 tytułów (90,3%) upłynęło ponad 60 dni od daty ich wpływu do 

                                                      
3 ACL (ang. Audit Command Language) – język poleceń kontrolerskich.   

Opis stanu 
faktycznego 
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Urzędu, a w przypadku 966 tytułów od daty ich wpływu do US nie upłynęło  
60 dni.  

− W odniesieniu do 7 942 z 8 965 ww. tytułów w systemie EGAPOLTAX 
odnotowano podejmowanie czynności egzekucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 90-91,94) 

W latach 2011–2012 (I półrocze) w przypadku 3 952 (26,2%) tytułów wykonawczych 
zakończono postępowanie egzekucyjne w związku z wyegzekwowaniem należności 
od zobowiązanych, w tym: w 683 (17,3%) przypadkach od daty wpływu tytułu do US 
do dnia wpłaty upłynęło do 60 dni, w 2 085 (52,8%) przypadkach od 61 do 181 dni, 
w 962 (24,3%) przypadkach do 365 dni, a w pozostałych 222 (5,6%) przypadkach 
upłynęło powyżej 365 dni. 

W przypadku 1 684 tytułów postępowanie zakończono z innych powodów4, w tym:  
w 693 przypadkach od daty wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu do dnia 
zakończenia postępowania upłynęło do 60 dni, w 569 przypadkach od 61 do 181 
dni, w 342 od 181 do 365 dni, a w pozostałych 80 przypadkach powyżej 365 dni. 

                                                                ( dowód: akta kontroli str.  101,103,104) 

W wyniku szczegółowego zbadania losowo wybranej próby 35 tytułów 
wykonawczych stwierdzono, że: 

− W 33 przypadkach organ egzekucyjny podjął czynności egzekucyjne,  
a w 2 przypadkach, tytuły zostały wycofane przez wierzycieli w związku z wpłatą 
należności przez zobowiązanych.  

− W 3 sprawach postępowanie zostało umorzone na żądanie wierzyciela po 
dokonaniu jednej czynności egzekucyjnej, a w 5 przypadkach postępowania 
egzekucyjnego nie wszczęto z uwagi na niemożność dokonania czynności,  
tj. doręczenia tytułu wykonawczego wierzycielowi (podjęto tylko jedną 
czynność).  

− W 25 przypadkach pojęto od 1 do 8 czynności, które polegały na wizytach 
poborców skarbowych u dłużników, zajęciu wynagrodzenia za pracę, rachunku 
bankowego lub nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Podejmowane czynności były prawidłowo dokumentowane. Postępowanie 
egzekucyjne zostało wszczęte po upływie 60 dni od daty wpływu tytułu 
wykonawczego do Urzędu, w tym: w 7 przypadkach w okresie do 100 dni,  
w 3 przypadkach od 101 do 200 dni, w 9 przypadkach od 201 do 300 dni, 
 a w 6 przypadkach od 301 do 461 dni. W wyniku postępowań wyegzekwowano 
należności objęte tymi tytułami wykonawczymi (skuteczność 71,4%), przy czym 
w 9 przypadkach wyegzekwowanie należności nastąpiło w wyniku dokonania 
jednej czynności, w 11 przypadkach w wyniku dokonania dwóch czynności 
(liczba dni od dokonania pierwszej czynności do podjęcia drugiej wynosiła:  
w 4 przypadkach do 100 dni, a w 7 przypadkach od 127 do 365 dni).  

                   (dowód: akta kontroli str. 21- 24, 25-28) 
P.o. Zastępcy Naczelnika Urzędu, pełniący w okresie objętym kontrolą funkcję 
Kierownika Działu Egzekucji wyjaśnił, że głównymi przyczynami opóźnień przy 
podejmowaniu czynności egzekucyjnych w odniesieniu do ww. tytułów 
wykonawczych było m.in. „…nadmierne obciążenie pracą (ograniczane etatów przy 
wzroście ilości tytułów wykonawczych do załatwienia). W 2011 r. liczba wszystkich 
tytułów wykonawczych do załatwienia wynosiła 100 990. Przy podziale na 12 
rejonów egzekucyjnych, na każdym z tych rejonów pozostawało do załatwienia 

                                                      
4 M.in. z powodu: umorzenia, przekazania innemu organowi, zwrotu tytułu. 
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ponad 8400 spraw egzekucyjnych. Niestety nie jest możliwe, aby jeden pracownik 
obsłużył prawidłowo i bez opóźnień taką ilość spraw. (…) Ze względu na trudności 
kadrowe wprowadzanie tytułów wykonawczych do systemu „Egapoltax” 
wykonywane było przez pracowników zatrudnionych w ramach umów zlecenia. Ze 
względu na ograniczenia finansowe następowała częsta rotacja wśród tych 
pracowników, a dodatkowo były okresy, w których pracowników w ogóle nie było. 
(…) Do okoliczności utrudniających skuteczną egzekucję zaliczyć należy także 
trudności w pozyskiwaniu informacji o majątku zobowiązanych. Brak dostępu do 
bazy rachunków bankowych dłużników (dostęp taki posiadają komornicy sądowi), 
konieczność uzyskiwania wielu informacji o majątku dłużników (o pojazdach, 
nieruchomościach) jedynie w oparciu o pisemne zapytania niepotrzebnie wydłużają 
czas prowadzonych postępowań egzekucyjnych i ograniczają ich skuteczność.” 

                (dowód: akta kontroli str. 8-10) 

1.3. Spośród 15 076 tytułów wykonawczych W2, które wpłynęły do US w latach 
2011–2012 (I półrocze), w 1 651 przypadkach (11,0%) nie zostały podjęte czynności 
egzekucyjne, natomiast w 13 425 (89%) przypadkach pierwsze czynności 
egzekucyjne zostały podjęte w okresie: 
− do 30 dni od daty wpływu tytułu wykonawczego do US −3 717 tytułów (24,7%), 
− od 31 do 60 dni − 3 800 (25,2%), 
− powyżej 60 dni − 5 908 (39,2%). 

(dowód: akta kontroli str. 96,97) 

1.4 . Na 30 czerwca 2012 r. pozostało 6 588 niezrealizowanych tytułów W2, które 
wpłynęły do Urzędu przed 1 stycznia 2011 r. na kwotę 1 443,9 tys. zł. 

W odniesieniu do tych tytułów ustalono, że:  

− W przypadku 4 846 (73,6%) tytułów na kwotę 1 098,1 tys. zł nie wszczęto 
postępowań egzekucyjnych, w tym w odniesieniu do 4 721 w systemie 
EGAPOLTAX odnotowano podejmowanie czynności egzekucyjnych. 

− W przypadku 226 tytułów na kwotę 51,1 tys. zł upłynęło ponad trzy lata od daty 
wystawienia mandatu. Zobowiązania objęte tymi tytułami przedawniły się,  
a Urząd nie umorzył postępowań zgodnie z art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia  
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji5 i nie 
wykreślił ich z ewidencji tytułów czynnych. 

− W przypadku 2 tytułów (Nr: 333842 i 335602) postępowanie egzekucyjne 
zostało wszczęte przed datą wpływu tytułu do Urzędu (postępowanie wszczęte 
przez inny US). 

                                              (dowód: akta kontroli str. 91,118,119,120,123,125,126) 

Komornik Skarbowy wyjaśniła, że ujęcie w ewidencji czynnych 226 tytułów 
wykonawczych, dla których upłynęły 3 lata od daty ich wystawienia stanowi niewielki 
odsetek tytułów wystawionych przez Wojewodów, tym samym niezamknięcie 
powyższych spraw nie wpływało na wskaźnik realizacji dochodzonych należności. 
Przyczyną niezamknięcia tych tytułów było m.in. podejmowanie przez pracowników 
obsługujących dany rejon różnych pracochłonnych działań zmierzających do 
przerwania biegu terminu przedawnienia należności podatkowych. W odniesieniu do 
tytułów Nr: 333842 i 335602 wyjaśniła, że po otrzymaniu ich przez US organ 
egzekucyjny dokonał wprowadzenia do systemu czynności wykonanych przez inny 
organ egzekucyjny, celem dalszego kontynuowania postępowania egzekucyjnego. 

                                                                            (dowód: akta kontroli str.13-15) 

                                                      
5 Dz.U. z 2012 r., poz. 1015. 
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Szczegółowe badania 15 tytułów wykonawczych niezrealizowanych do 30 czerwca 
2012 r. wykazało, że:  

− w 14 przypadkach Urząd podejmował czynności egzekucyjne (od 1 do 4 
czynności), a w 1 przypadku nie podjęto czynności egzekucyjnych, 

− w 4 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne, 

− w 8 przypadkach upłynęły ponad trzy lata od daty nałożenia mandatów. 

                 (dowód: akta kontroli str. 29,30) 

P.o. Zastępcy Naczelnika, pełniący w okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika 
Działu Egzekucji wyjaśnił, że głównymi przyczynami niepodejmowania kolejnych 
czynności egzekucyjnych lub niewszczynania postępowań było: nadmierne 
obciążenie pracą (ograniczane etatów przy wzroście ilości tytułów wykonawczych do 
załatwienia), konieczność wykonywania innych zadań niezwiązanych z egzekucją 
administracyjną, trudności w pozyskiwaniu informacji o składnikach majątkowych 
dłużników. Natomiast odnośnie podjęcia tylko 1 czynności, po której złożono relację 
o niemożności dokonania czynności i nie podejmowano innych działań wyjaśnił,  
że nie zawsze informacja o poszukiwaniu majątku dłużnika może zostać 
odnotowana w aktach sprawy. Takiej adnotacji nie będzie, kiedy pracownik 
poszukuje informacji w systemach informatycznych urzędu lub np. w zasobach 
internetowych. Odnośnie pozostawania w ewidencji tytułów przedawnionych 
stwierdził, że wszystkie tytuły wykonawcze wykazane w zestawieniu zostały 
zamknięte w lipcu i sierpniu 2012 r. 
               (dowód: akta kontroli str. 16-17, 35) 

1.5. W okresie objętym kontrolą, w sprawie 568 tytułów wykonawczych na kwotę 
134,8 tys. zł postępowanie umorzono, w tym w 100 przypadkach na kwotę 
21,9 tys. zł z powodu przedawnienia. 

                                                                        (dowód: akta kontroli str.128,130) 

Szczegółowe badanie próby 20 tytułów wykonawczych, w których umorzono 
postępowanie wykazało, że w żadnym przypadku Naczelnik US nie wydał 
postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, co było 
niezgodne z art. 59 § 3 ust. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
W badanej próbie, w 15 przypadkach podejmowane były czynności egzekucyjne (od 
1 do 2 czynności), a w 4 sprawach na kwotę 1 050 zł nie podjęto żadnej czynności 
egzekucyjnej i należności przedawniły się. W 1 przypadku dokonano wpłaty 
należności przed wszczęciem postępowania. Poborcy skarbowi dokumentowali 
podjęte czynności, sporządzając raporty o braku możliwości dokonania czynności 
egzekucyjnych z powodu nieobecności zobowiązanych pod wskazanym adresem. 

                                                                           (dowód: akta kontroli str. 31-34) 

Komornik Skarbowy wyjaśniła, że „ Urząd Skarbowy w trakcie prowadzonego 
postępowania bada przedawnienie dochodzonych należności, w przypadku 
powstałych wątpliwości co do zasadności i wymagalności należności kierowane są 
do wierzycieli zapytania o zajęcie stanowiska w przedmiotowych sprawach. Ponadto 
organ egzekucyjny w zakresie zobowiązań podatkowych należnych tutejszemu 
Naczelnikowi każdorazowo dokonuje wydruku spraw ulegających przedawnieniu 
wynikających z terminu płatności… Organ egzekucyjny każdorazowo podejmuje 
czynności w stosunku do każdego nowo przyjętego tytułu wykonawczego jednakże 
mając na uwadze kolejność ich wpływu, rodzaj dochodzonej należności oraz 
wysokość podejmuje czynności stosując gradacje spraw. Głównym kryterium 
przydziału tytułu wykonawczych do realizacji w terenie jest rodzaj dochodzonej 
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należności i termin przedawnienia. Należy przy tym zauważyć, iż w sprawach  
z tytułu grzywien dochodzonych w trybie postępowania egzekucyjnego  
w administracji pomimo zastosowania środka egzekucyjnego nie doprowadzi się do 
przerwania biegu terminu przedawnienia, tym samym przy nieterminowym 
przekazywaniu tytułów wykonawczych przez Wojewodów w niektórych przypadkach 
brak czasu i majątku zobowiązanego uniemożliwia wyegzekwowanie należności.  

                                                                                (dowód: akta kontroli str. 14) 

1.6 . W latach 2011–2012 (I półrocze) wskaźnik realizacji6 tytułów wykonawczych 
W2 wynosił 44,9%, natomiast wskaźnik skuteczności7 egzekucji (ściągalności) brutto 
wynosił 24,3%. Wskaźnik skuteczności egzekucji tytułów niepodatkowych W2 był 
niższy od wskaźników dla tytułów podatkowych oznaczonych SM, SI oraz SW 
(należności stanowiące dochód jst), które wyniosły odpowiednio: 51,3%, 28,6%, 
43,3%. Natomiast wskaźnik realizacji tytułów W2 był niższy od wskaźników dla 
tytułów SM i SI, które wynosiły odpowiednio: 50,3% i 49,4%, a wyższy od wskaźnika 
dla tytułów SW wynoszącego 44,4%..  

 (dowód: akta kontroli str. 36) 
 

W sprawie niższej efektywności egzekucji tytułów niepodatkowych W2 w stosunku 
do tytułów podatkowych p. o. Naczelnika wyjaśnił, że wynika to m.in.  
z następujących przyczyn: 
− zobowiązany nie mieszka pod wskazanym adresem i nie dopełnił obowiązku 

zmiany dokumentu tożsamości, 
− brak wskazania przez wierzyciela majątku, z którego należy prowadzić 

egzekucję, pomimo uprawnienia do kierowania zapytań do organów 
administracji i ustalenia składników majątkowych przed wszczęciem 
postępowania egzekucyjnego (do czego nie ma uprawnień organ egzekucyjny), 

− nieterminowe przekazywanie spraw przez wierzycieli, co powoduje skrócenie 
okresu dochodzenia należności przed upływem terminu przedawnienia.  

(dowód: akta kontroli str. 37,38) 

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

1) Badania przeprowadzone na losowej próbie 73 tytułów wykonawczych 
wykazały, że w 34 (46,6%) przypadkach data faktycznego wpływu tytułów do US 
różniła się od daty wprowadzonej do systemu informatycznego (jako datę 
wpływu tytułu do Urzędu wpisywano datę jego wprowadzenia do systemu 
EGAPOLTAX), w tym: w 4 przypadkach tytuły zostały wprowadzone do systemu 
78 dni od daty ich wpływu, w 13 przypadkach – w okresie od 30 do 45 dni,  
a w 17 przypadkach – w okresie od 2 do 29 dni. 

                                                                     (dowód: akta kontroli str. 19-20) 
P.o. Naczelnika Urzędu wyjaśnił, że przyczyną błędnego wprowadzenia do 
systemu EGAPOLTAX daty wpływu ww. tytułów wykonawczych było m.in. 
wprowadzanie ich przez osoby zatrudnione w komórce na podstawie umowy 
zlecenia, a ich zatrudnienie wynikało ze stałego wzrostu liczby podatników na 
terenie objętym właściwością działania Urzędu, co skutkowało znacznym 
wzrostem liczby spraw egzekucyjnych. Nie przekłada się to jednak na ilość osób 
obsługujących i wykonujących pracę w komórce egzekucji na podstawie umowy 

                                                      
6 Wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych to relacja liczby tytułów załatwionych w okresie do liczby 
tytułów do załatwienia w tym okresie 
7 Wskaźnik skuteczności egzekucji to relacja kwoty wyegzekwowanych należności (netto) do kwoty 
należności objętych tytułami wykonawczymi do załatwienia. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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o pracę. Analiza zapisów systemowych wskazuje, iż osoby te, dokonując 
rejestracji tytułów wykonawczych, przyjmowały datę kalendarzową 
wprowadzenia tytułu, a nie datę wskazaną na prezentacie wpływu, co 
przedłożyło się na wskazaną rozbieżność wynoszącą od 2 do 78 dni. Osoby 
wprowadzające tytuły wykonawcze do systemu nie posiadają uprawnień do 
rejestracji osób i wierzycieli w systemie POLTAX, tym samym zaistniały 
przypadki konieczności przekazania tytułów do wstępnej rejestracji podmiotu  
i dopiero następnie wprowadzenia tytułów wykonawczych do systemu 
EGAPOLTAX. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 
Nadzór nad komórką egzekucji administracyjnej sprawował Komornik skarbowy 
− Kierownik Działu Egzekucji, który ponosił odpowiedzialność m.in. za 
terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie zadań przez podległych 
pracowników. Kierownik Działu Egzekucji zatrudniona na tym stanowisku  
od 1 sierpnia 2012 r. poinformowała, że pracownicy zajmujący się 
wprowadzaniem tytułów wykonawczych do systemu zostali pouczeni  
o obowiązku rejestrowania tytułów wykonawczych na podstawie daty 
znajdującej się na prezentacie wpływu do Urzędu, a nie daty wprowadzenia do 
systemu EGAPOLTAX.  

(dowód: akta kontroli str. 14) 

2) Wobec 3 666 (71,3%) tytułów wykonawczych podejmowano czynności 
egzekucyjne i wszczęto postępowania, ale działania te realizowano po 60 
dniach od daty ich wpływu do urzędu (termin zalecony przez Ministra Finansów 
− 60 dni od daty wpływu tytułu do Urzędu)8. 

3) Odnośnie 1 651 (11,0%) tytułów wykonawczych nie podejmowano czynności 
egzekucyjnych i nie wszczęto postępowań, pomimo upływu 60 dni od daty ich 
wpływu do US, a w przypadku 5 908 (39,2%) tytułów czynności egzekucyjne 
podjęto po 60 dniach od daty ich wpływu do US. 
P.o. Zastępcy Naczelnika Urzędu, pełniący w okresie objętym kontrolą funkcję 
Kierownika Działu Egzekucji wyjaśnił, że przyczyną wszczynania postępowań 
lub podejmowania pierwszych czynności egzekucyjnych po upływie 60 dni od 
daty wpływu tytułu do Urzędu jest nadmierne obciążenie pracą (ograniczanie 
etatów przy wzroście ilości tytułów wykonawczych do załatwienia). W 2011 r. 
liczba wszystkich tytułów wykonawczych do załatwienia wynosiła 100 990.  

                (dowód: akta kontroli str. 8-10) 

4) Na 30 czerwca 2012 r. w systemie EGAPOLTAX ujętych było jako czynne  
226 tytułów na kwotę 51,1 tys. zł, pomimo iż należności nimi objęte przedawniły 
się. Urząd nie umorzył postępowań zgodnie z art. 59 § 1 pkt 2 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i nie wykreślił ich z ewidencji 
tytułów czynnych. 

               (dowód: akta kontroli str. 125-126) 
Komornik Skarbowy wyjaśniła, że przyczyną niezamknięcia ww. tytułów było 
m.in. podejmowanie przez pracowników obsługujących dany rejon różnych 
pracochłonnych działań zmierzających do przerwania biegu terminu 
przedawnienia należności podatkowych. 

                (dowód: akta kontroli str.13-15) 
                                                      
8 Wskaźnik braku sprawności wszczynania egzekucji tytułów wykonawczych czynnych, określony  
w załączniku nr 3 do zatwierdzonego przez Podsekretarza Stanu Andrzeja Parafianowicza 
dokumentu pn. „Zadania dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych  
w zakresie realizacji polityki finansowej państwa w roku 2012 oraz wytyczne do ich realizacji”, 
przesłanego do Urzędu przy piśmie Izby Skarbowej w Warszawie znak: 1401/NU-I/071-26/12/TP  
z 8 marca 2012r.  
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5) Badanie próby 20 tytułów wykazało, że w 4 sprawach na kwotę 1 050 zł nie 
podjęto żadnej czynności egzekucyjnej i należności przedawniły się, natomiast 
w 3 przypadkach9 podejmowano czynności egzekucyjne wobec dłużników, 
których zobowiązania uległy przedawnieniu. 

                                                                             (dowód: akta kontroli str. 31-34) 
 

Nierzetelne wprowadzanie do systemu EGAPOLTAX danych dotyczących daty 
wpływu tytułu wykonawczego do US powoduje, że danych w zakresie terminów 
podejmowania czynności i wszczynania postepowań egzekucyjnych nie można 
uznać za wiarygodne. 

Podejmowanie pierwszych czynności egzekucyjnych i wszczynanie postępowań po 
terminie 60 dni od daty wpływu tytułu wykonawczego do US stanowi nieuzasadnioną 
zwłokę w działaniu organu egzekucyjnego. Zdaniem NIK, umarzanie postępowania 
egzekucyjnego po dokonaniu tylko jednej czynności egzekucyjnej jest 
nieuzasadnione, a niepodjęcie żadnych czynności egzekucyjnych, co spowodowało 
przedawnienie należności, świadczy o złej organizacji pracy komórki egzekucyjnej 
Urzędu. Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że ustawa o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji określa przesłanki stanowiące podstawę do 
umorzenia prowadzonych postępowań, a zaniechanie działań w tym zakresie 
skutkuje podejmowaniem czynności egzekucyjnych w stosunku do dłużników, 
których zobowiązania uległy przedawnieniu. Angażuje to tym samym ograniczone 
zasoby ludzkie i finansowe, które mogłyby być wykorzystane efektywnie w innych 
postępowaniach. 
 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie10 działalność jednostki w zbadanym 
zakresie.  

2. Organizacja procesu obsługi mandatów i tytułów 
wykonawczych 

2.1. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie zarządzeniem nr 22/2011  
z 5 lipca 2011r. wprowadził szczegółową regulację w zakresie organizacji pracy 
Działu Egzekucji Administracyjnej oraz zadań wykonywanych przez pracowników 
komórki egzekucyjnej, przydziałów i rozliczania służby. W powołanym zarządzeniu 
wskazano m.in., że pracownicy komórki egzekucyjnej obowiązani są przestrzegać 
„Instrukcji w zakresie realizacji należności pieniężnych” opracowanej przez Izbę 
Skarbową w Warszawie. Ponadto w Urzędzie, w zakresie egzekucji administracyjnej 
obowiązują inne akty wewnętrzne, w tym m.in. w sprawie podziału terenu objętego 
właściwością miejscową Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie na rejony 
egzekucyjne, przydziału inspektorów egzekucyjnych, egzekutorów i poborców 
skarbowych do rejonów egzekucyjnych. 

W zakresie weryfikacji efektywności wyprowadzonych rozwiązań, w tym w zakresie 
wsparcia informatycznego procesu obsługi mandatów i tytułów wykonawczych oraz 
ich wykorzystania Naczelnik Urzędu wyjaśnił, iż na chwilę obecną brak jest 
systemów informatycznych powodujących migrację tytułów wykonawczych 
obejmujących należności z tytułu mandatów karnych. Istnieje jedynie systemem 

                                                      
9 Tytuły wykonawcze Nr: 240382, 244384 i 311747. 
10 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności  
w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
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pozwalający na automatyczne pobranie własnych podatkowych tytułów 
wykonawczych do bazy Egapoltax. Wszystkie pozostałe tytuły wpływające do 
Urzędu są wprowadzane ręcznie przez pracowników Działu Egzekucji. 
W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji kierownik Działu Egzekucji 
kontroluje prawidłowość wprowadzanych tytułów i ich obsługi na poszczególnych 
rejonach egzekucyjnych. Kontrola ta odbywała się m.in. poprzez weryfikację oraz 
zatwierdzanie służb oraz konkretnych czynności egzekucyjnych realizowanych 
przez poborców skarbowych i egzekutorów, jak również wyrywkową analizę 
poszczególnych tytułów wykonawczych i akt egzekucyjnych. Ponadto 
przeprowadzana jest comiesięczna analiza wyników pracy poszczególnych 
pracowników wykonujących egzekucję administracyjną w szczególności ilość 
zrealizowanych (wyegzekwowanych) w danym miesiącu tytułów wykonawczych,  
wysokość wyegzekwowanych kwot oraz liczba podjętych czynności egzekucyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 45-46) 

W latach 2011-2012 (I półrocze) obsługa tytułów wykonawczych nie była 
przedmiotem audytu wewnętrznego. W ramach funkcjonującego w Urzędzie 
systemu kontroli zarządczej przewidziane zostało na wrzesień/październik 2012 r. 
przeprowadzenie audytów wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych 
Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

2.2.  Średnioroczne zatrudnienie osób zaangażowanych w obsługę tytułów 
wykonawczych i egzekucją należności wynosiło: 27 etatów w I półroczu 2011 r.,  
27 etatów w 2011 r. i 29 etatów w I półroczu 2012 r. Zatrudnienie w komórce 
egzekucji administracyjnej zwiększyło się z 17 osób w 2011 r. do 19 w I półroczu 
2012 r. W przeliczeniu na osobę/etat liczba tytułów wykonawczych do załatwienia  
w I półroczu 2011 r., w 2011 r. i w I półroczu 2012 r. wynosiła odpowiednio: 2 947, 
3 723 i 2 853, a w zakresie tytułów W2 odpowiednio: 1 094, 1 513 i 1 141. Relacje te 
w analogicznych okresach w odniesieniu do tytułów zrealizowanych wynosiły: 525, 
1 204 i 468, a dla W2 odpowiednio: 246, 541 i 238. 

Relacja kwoty wyegzekwowanych należności ogółem do liczby osób 
zaangażowanych w ich obsługę wyniosła: 491 tys. zł w I półroczu 2011 r., 978 tys. zł 
w 2011 r. i 444 tys. zł w I półroczu 2012 r. na osobę/etat, a relacja kwoty 
wyegzekwowanych należności dotyczących tytułów W2 do liczby osób 
zaangażowanych w ich obsługę w ww. okresach wyniosła odpowiednio: 34 tys. zł, 
78 tys. zł i 40 tys. zł na osobę/etat. 
                 (dowód: akta kontroli str. 47)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

 

3. Rozliczanie środków pieniężnych pobranych  
w gotówce 

Zasady rozliczania poborców z pobranych należności pieniężnych zostały określone 
w „Instrukcji w zakresie realizacji należności pieniężnych, opracowanej przez Izbę 
Skarbową w Warszawie. W rozdziale 5 tej instrukcji określono m.in., że poborca 
pełniący służbę wpłaca pobraną gotówkę codziennie, a gotówkę pobraną po 
zamknięciu placówki w godzinach porannych następnego dnia.  
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Badanie rozliczeń 4 poborców i 1 egzekutora z ostatniego tygodnia czerwca 2012 r. 
(10 wpłat dokonanych na podstawie 14 tytułów wykonawczych) wykazało, że we 
wszystkich przypadkach kwoty pobrane były równe kwotom przekazanym.  

W przypadku należności pobranych 20 i 25 czerwca 2012 r. na podstawie 7 tytułów 
wykonawczych w kwotach odpowiednio: 843,00 zł i 1 228,85 zł, przekazanie gotówki 
na konto wierzyciela nastąpiło z jednodniowym opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 48 ) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze.  

 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli11, wnosi o: 

1) prawidłowe wprowadzanie danych do ewidencji, w tym dotyczących daty 
wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu oraz kwot wyegzekwowanych 
należności, 

2) wszczynanie postępowań egzekucyjnych i podejmowanie pierwszych czynności 
dotyczących tytułów wykonawczych W2 bez zbędnej zwłoki, 

3) zamknięcie w systemie EGAPOLTAX spraw, w których należności objęte 
tytułami wykonawczymi W2 przedawniły się oraz bieżące monitorowanie  
i zamykanie ww. spraw,  

4) wyeliminowanie przypadków niepodjęcia czynności egzekucyjnych, 
powodujących przedawnienie należności, 

5) wydawanie postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego 
zgodnie z wymogami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

 

                                                      
11 Dz.U. z 2012 r., poz. 82. 
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Warszawa,   26 października 2012 r. 

  
  

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Wicedyrektor 
Mirosław Hamera Paweł Krawczak 

Doradca  ekonomiczny 
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