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I. Dane identyfikacyjne 
Poczta Polska S.A. Pion Operacji Logistycznych Region Dystrybucji1 – Wydział 
Ekspedycyjno-Rozdzielczy w Warszawie2, ul. Łączyny 8, 00-900 Warszawa 
 

Przemysław Sypniewski, Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A., od 21 czerwca 2016 r.  

 

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek o niskich wartościach 
przywożonych na obszar celny UE. 

 

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

Art. 2 ust 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

 Maria Więckowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr LWA/118/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.   

 Marta Knigawka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 2.
nr LWA/120/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. 

 Sławomir Nowak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 3.
kontroli nr LWA/119/2019 z dnia 19 lipca 2019 r.  

 

(akta kontroli tom I str.1-5) 

 

                                                      
1 Dalej: POL RD. 
2 Dalej: WER Warszawa. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Przyjęte w WER Warszawa rozwiązania organizacyjne zapewniały, że wszystkie 
przesyłki pocztowe spoza UE opracowywane w WER Warszawa zostały 
przedstawione do kontroli organom celno-skarbowym. W sytuacji okresowego 
spiętrzenia nadchodzących ładunków w WER Warszawa, podejmowano działania 
z zakresu zarządzania powierzchnią magazynową, zapewnienia odpowiedniej 
obsady pracowniczej oraz współpracy z Wydziałem Ekspedycyjno-Rozdzielczym 
w Lublinie5. Współpraca z WER Lublin polegała na przekazywaniu worków 
zawierających przesyłki listowe nierejestrowane w celu ich opracowania 
i przedstawienia do kontroli celnej i odbywała się zgodnie z procedurą 
zaakceptowaną przez organy celne. 

Warunki organizacyjno-techniczne oraz zasady współpracy funkcjonariuszy celno-
skarbowych z pracownikami WER Warszawa, przy przedstawianiu do kontroli 
przesyłek pocztowych, zostały określone w Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2018 r.6, 
co było zgodne z § 5 Porozumienia z dnia 10 stycznia 2018 r. pomiędzy Szefem 
Krajowej Administracji Skarbowej a Pocztą Polską S.A.7 W WER Warszawa 
wdrożono rozwiązania zabezpieczające przed dostępem osób postronnych do 
przesyłek pocztowych pochodzących spoza UE.  

W kontrolowanej jednostce stwierdzono jedną nieprawidłowość polegającą na braku 
realizacji obowiązku […]8 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek 
o niskich wartościach przywożonych na obszar celny UE. 

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

[…]9 

 

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

opisowej. 
5 Dalej WER Lublin. 
6 Porozumienie z dnia 31 grudnia 2018 r. pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie i Mazowieckim 

Urzędem Celno-Skarbowym w Warszawie a Pocztą Polską S.A. Region Dystrybucji w Warszawie i Pocztą 
Polską S.A. Pionem Infrastruktury Obszarem Operacyjnym ds. Nieruchomości w Warszawie; dalej 
Porozumienie z dnia 31 grudnia 2018 r. 

7 Dalej Porozumienie z dnia 10 stycznia 2018 r. 
8 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1429, dalej uodip) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, dalej uoznk) NIK wyłączyła jawność informacji w interesie przedsiębiorcy tj. Poczta 
Polska S.A. 

9 Jw. 
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1.2 Zasady i tryb postępowania przyjęte w urzędzie pocztowym 
dokonującym wymiany poczty z zagranicą (WER – Warszawa) 
w zakresie zapewnienia sprawnego przedstawiania przesyłek 
pocztowych o niskich wartościach organom celno-skarbowym 
oraz dokonania zgłoszeń celnych w tym obrocie zgodnie 
z przepisami prawa celnego 

[…]10 
 
 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o przeanalizowanie zasadności 
obowiązywania i stosowania w WER Warszawa regulacji zawartej w § 29 ust. 5 
Instrukcji technologicznej pocztowo-celnej oraz podjęcie działań wynikających 
z przeprowadzonej analizy. 

 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
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. 

 

Warszawa, dnia 5 listopada 2019 r. 

                                                      
10 Jw. 
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Kontrolerzy 

Maria Więckowska 

Główny specjalista kontroli 
państwowej 

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

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 

 
p.o.wicedyrektora 

Wojciech Wojciechowski 

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

 

Marta Knigawka 

Specjalista kontroli państwowej 

 

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


