
 
 

 
 

 
 
LWA.410.013.02.2019  
 
 

Radosław Borowski  

Naczelnik  
Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego  
w Warszawie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE  
POKONTROLNE 

 
 

P/19/096 - Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach 
 

 
  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne 
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie1 
ul. Jagiellońska 55b, 03-301 Warszawa 
 
 

Radosław Borowski, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Warszawie od 29 sierpnia 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

 Sławomir Żyła, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Warszawie od 1 marca 2017 r. do 23 maja 2017 r., 

 Marcin Kopczyk, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Warszawie od 24 maja 2017 r. do 27 lutego 2018 r., 

 Arkadiusz Łaba, Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego 
w Warszawie od 28 lutego 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r. 

 
 
1. Identyfikacja zagrożeń i wdrażanie rozwiązań w celu zwalczania nielegalnego 

przywozu towarów w przesyłkach pocztowych o niskich wartościach na obszar 
celny Unii oraz unikania płacenia należności przywozowych. 

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

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

 
2017-2019 (I półrocze), z uwzględnieniem dowodów sporządzonych przed tym 
okresem i wykraczających poza ten okres. 
 
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 
 
1. Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LWA/114/2019 z 18 lipca 2019 r.  

2. Magdalena Żywicka, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/116/2019 z 18 lipca 2019 r. 

3. Kamila Kucharska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/115/2019 z 18 lipca 2019 r. 

 (akta kontroli tom I str. 1-6) 

 

                                                      
1 Dalej także: Urząd, MUCS. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą działania Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-
Skarbowego w Warszawie4 przeciwdziałały nielegalnemu przywozowi towarów 
w przesyłkach pocztowych i kurierskich o niskich wartościach5 przywożonych na 
obszar celny Unii Europejskiej6. 

Działalność analityczna w MUCS prowadzona była na podstawie ogólnych 
wytycznych Ministerstwa Finansów, nieukierunkowanych na specyfikę przesyłek 
o niskich wartościach. Analiza ryzyka w zakresie typowania przesyłek do kontroli 
celno-skarbowych polegała na gromadzeniu i ocenie danych o nieprawidłowościach 
stwierdzonych w trakcie działań celnych i skutkowała wprowadzeniem zastrzeżeń 
pisemnych i zastrzeżeń systemowych w programach elektronicznych.  

W latach 2017-2019 (I półrocze) […]7 Funkcjonariusze celno-skarbowi szczegółowej 
weryfikacji poddali 0,15% przesyłek pocztowych. […]8 

W okresie objętym kontrolą firmy kurierskie zgłosiły w MUCS 1 609,7 tys. przesyłek 
kurierskich, z czego funkcjonariusze celno-skarbowi wytypowali i poddali 
szczegółowej weryfikacji 2,9% przesyłek. Przy typowaniu celowym uwzględniali oni 
zastrzeżenia systemowe i dane elektroniczne, dotyczące zgłaszanych przesyłek, 
przy typowaniu losowym - wykorzystywali własny osąd i doświadczenie.  
W kontrolowanym przez NIK Oddziale Celnym Towarowym w badanym okresie 
firmy kurierskie zgłosiły 562,1 tys. przesyłek, w tym kontroli celno-skarbowej 
poddano 33,6 tys. przesyłek (6,0%), a pozostałe 528,5 tys. (94,0%) odprawiono bez 
szczegółowej weryfikacji na podstawie danych i informacji przedstawionych przez 
firmy kurierskie. 
 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
4 Dalej: Naczelnik MUCS. 
5 Przesyłki o niskich wartościach: 
a) towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę; 
b) towary zwolnione z należności celnych przywozowych, których wartość nie przekracza 45 EUR na przesyłkę, 

zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, 
mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, pod warunkiem, że taki przywóz na charakter niehandlowy, 
tzw. prezenty. Tytuł II, Rozdział V (art. 23 i 24) i Rozdział VI (art. 25-27) rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 
z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE L 324 
z 10.12.2009). 

6 Dalej: UE. 
7 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) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) NIK wyłączyła jawność informacji w interesie przedsiębiorcy tj. 
Poczta Polska S.A. 

8  Jw. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

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

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

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

1.1. W strukturze MUCS wyodrębniony został Dział Analizy Ryzyka, do którego 
zadań należała koordynacja działań z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym m.in. 
pozyskiwanie, rejestrowanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym, zarządzanie ryzykiem w obrocie 
międzynarodowym, udział w typowaniu podmiotów do kontroli celno-skarbowej, 
współpraca z Krajową Administracją Skarbową10 w zakresie zarządzania ryzykiem 
oraz udział w działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej, dotyczącej 
zjawisk występujących w obszarze właściwości KAS. 

(akta kontroli tom I str. 14, tom II str. 265, 271-272) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) analizę ryzyka w zakresie zjawisk występujących 
w obszarze działalności MUCS, tj. realizację zadania określonego w art. 33 ust. 1 
pkt 14 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej11, 
prowadzono na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów12, w tym: 

 Instrukcji w sprawie zasad prowadzenia analiz dla potrzeb kontroli 
wykonywanych przez służbę celną, obowiązującej od 2014 r. do kwietnia 2019 r., 

 Polityki zarządzania procesem analitycznym w Krajowej Administracji Skarbowej, 
obowiązującej od kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z ww. wytycznymi, analiza ryzyka odnosząca się do przesyłek o niskich 
wartościach polegała na: 

 gromadzeniu i ocenie danych o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie 
kontroli celno-skarbowych, 

 szacowaniu poziomu ryzyka na podstawie prawdopodobieństwa jego 
wystąpienia oraz możliwych następstw. 

Analizę i zarządzanie ryzykiem prowadzono w elektronicznym Zintegrowanym 
Systemie Zarządzania Ryzykiem13. 
Naczelnik MUCS wyjaśnił, że niska wartość przesyłek kurierskich i pocztowych 
skutkowała niskim ryzykiem pod względem uszczuplenia należności celno-
podatkowych oraz wysokimi kosztami ich kontroli i dlatego działania kontrolne 
MUCS skierowane były na monitoring towarów w trakcie ich zgłoszeń do odprawy. 

 (akta kontroli tom I str. 16, 20-24, 31-33, 37, 167, 169-172) 

W celu oceny ryzyka w zakresie przywozu przesyłek o niskich wartościach, MUCS 
wykorzystywał i przetwarzał dane dotyczące wystąpienia lub podejrzenia 
wystąpienia nieprawidłowości, pozyskane z ogólnopolskich baz danych i systemów 
celno-skarbowych (Celina14, AIS/IMPORT15, Alina 3, Alina 416, ZISAR, WRO-
system17), międzynarodowego systemu AFIS18 oraz internetu i prasy. 

                                                      
10 Dalej: KAS. 
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 768, ze zm. Dalej: ustawa o KAS. 
12 W MUCS nie opracowano innych procedur w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń dotyczących 

nielegalnego przywozu na obszar celny UE towarów w przesyłkach pocztowych i kurierskich o niskich 
wartościach oraz unikania płacenia należności przywozowych. 

13 W ogólnopolskim systemie ZISAR zarejestrowane były dane dotyczące występowania ryzyka, dostępne dla 
wszystkich użytkowników systemu. Dalej: ZISAR. 

14 System komputerowy wykorzystywany do maja 2019 r. do prowadzenia dokumentacji celno-podatkowej. 
15 System komputerowy, w którym od 2019 r. rejestrowane były dane dotyczące zgłoszonych do odprawy 

towarów i przesyłek. 

Opis stanu 

faktycznego 
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Według informacji Naczelnika MUCS, między MUCS a innymi urzędami celno-
skarbowymi i Izbą Administracji Skarbowej19 następowała, za pośrednictwem 
systemu ZISAR, wymiana danych dotyczących danego ryzyka i dane te podlegały 
ocenie i były wprowadzane do systemów MUCS. 
Wśród analizowanych zagadnień nie wystąpiły przypadki podmiotów, które 
dokonywały systematycznego importu towaru o niskich wartościach. 

[…]20 
 (akta kontroli tom I str. 16, 21-23, 167, 171-172, 183, 226, 258-260, 267) 

Analiza ryzyka prowadzona w systemie ZISAR skutkowała wprowadzeniem 
zastrzeżeń systemowych21 w programach elektronicznych lub zastrzeżeń 
pisemnych22, które dla funkcjonariuszy stanowiły podstawę do ukierunkowania 
kontroli, w tym np. zwiększenia liczby rewizji przesyłek obsługiwanych przez 
określoną firmę kurierską, nadawanych lub odbieranych przez daną osobę 
(zastrzeżenia podmiotowe) lub przychodzących z określonego kraju, zawierających 
dany towar (zastrzeżenia przedmiotowe). Jak poinformował Naczelnik MUCS, 
w latach 2017-2019 (I półrocze) wprowadzono: 

 zastrzeżenia systemowe, dotyczące pięciu firm kurierskich, które dotyczyły 
niewłaściwej wartości przesyłek i dziewięciu osób fizycznych sprowadzających 
za pośrednictwem firm kurierskich towary bez aktualnych zezwoleń, 
naruszających normy bezpieczeństwa lub prawa własności intelektualnej, 

 informacje dotyczące 248 nieprawidłowości23 w stosunku do osób fizycznych 
i 153 do innych podmiotów, […]24  

Odprawę celną przesyłek pocztowych i kurierskich prowadzono w MUCS na 
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących25.  
W okresie objętym kontrolą w MUCS nie opracowano innych rozwiązań w zakresie 
nadzoru nad obrotem przesyłkami o niskich wartościach. 

(akta kontroli tom I str. 17, 22-25, 34, 167-170, 173) 

Zatrudnienie funkcjonariuszy zajmujących się kontrolami celno-skarbowymi 
przesyłek w latach 2017-2019 (I półrocze) zmniejszyło się ze 130 w I półroczu 
2017 r. do 99 w I półroczu 2019 r., tj. o 31 osób (o 23,8%). 

Naczelnik MUCS wyjaśnił, że w latach 2017-2019 (I półrocze) nie analizowano 
potrzeb kadrowych w związku z rosnącą liczbą przesyłek przywożonych z krajów 
trzecich, ponieważ oddziały celne MUCS realizujące obrót tymi przesyłkami, nie 
zgłaszały problemów, w tym również braków osobowych.  

                                                                                                                                       
16 W Analitycznej Bazie Zgłoszeń Celnych Alina3 lub Alina4 zarejestrowane były dane dotyczące zgłaszanych 

towarów i kontroli. Dane były dostępne na poziomie krajowym lub lokalnym dla wszystkich użytkowników. 
17 WRO-System umożliwiał jednostkom KAS samodzielny dostęp do składanych przez przedsiębiorców JPK 

VAT (Jednolity Plik Kontrolny VAT). 
18 System informacji w celu zwalczania nadużyć finansowych. 
19 Dalej: IAS. 
20  Jak w przypisie nr 7. 
21 Dotyczy komórek organizacyjnych MUCS wskazanych w obiegu informacji w systemie ZISAR. Zastrzeżenia 

systemowe wprowadzone były na poziomie centralnym, regionalnym lub lokalnym. Zastrzeżenia systemowe 
mogły być podmiotowe (tj. dotyczyć konkretnej firmy, osoby) lub przedmiotowe (tj. dotyczyć danego towaru, 
kraju eksportu lub pochodzenia, masy, wartości, opisu, itp.). 

22 Dotyczy komórek organizacyjnych MUCS, których nie wskazano w obiegu informacji w systemie ZISAR. 
23 Stwierdzono nieprawidłowości z obszarów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska, importu wyrobów 

i suszu tytoniowego, wyrobów alkoholowych, własności intelektualnej i dóbr kultury. 
24  Jak w przypisie nr 7. 
25 Np.: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie 

pocztowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1293; dalej: rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie 
pocztowym), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2262; dalej rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych), rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie sposobu wykonywania kontroli przesyłek 
pocztowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 400), […] - jak w przypisie nr 7. 
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[…[26 

(akta kontroli tom I str. 17, 26, 28-30, 192) 

W celu optymalizacji czynności celno-skarbowych podjęto działania organizacyjne, 
które pozwoliły lepiej wykorzystać zasoby ludzkie, w tym:  

 1 stycznia 2018 r. utworzono trzy Centra Urzędowego Dokonywania Odpraw27, 
w których prowadzono analizę ryzyka i typowanie do kontroli przesyłek, w tym 
o niskich wartościach, 

 […]28 

(akta kontroli tom I str. 17, 26, 168, 172-173, 192, 236-240) 

W latach 2017-2019 (I półrocze), na zlecenie IAS, Naczelnik MUCS dwukrotnie 
analizował kwestię zwiększenia skuteczności i efektywności poboru należności 
celno-podatkowych od przesyłek pocztowych o wartości do 22 euro w kontekście 
optymalizacji kosztów funkcjonowania MUCS. 
1/ Analiza29 zasad typowania do kontroli przesyłek z towarami kupowanymi 
w drodze zamówienia wysyłkowego30 wykazała, że ustalenie sposobu nabycia 
towaru jest możliwe wyłącznie po wezwaniu odbiorcy przesyłki do przedstawienia 
dokumentów zakupu. MUCS ocenił, że przyjęcie takiego rozwiązania […]31 
i wymagałoby zatrudnienia ok. 1,5-2,0 tys. funkcjonariuszy, co oznaczałoby 
niewspółmiernie wysokie koszty do ewentualnie uzyskanych należności. Według 
MUCS, przy ciągłym wzroście liczby zakupów internetowych, tylko rozwiązania 
systemowe, […]32 nie generowałaby dużych nakładów finansowych, […]33 
2/ Analiza34 możliwych do uzyskania należności z tytułu importu towarów 
w przesyłkach o niskich wartościach w porównaniu do kosztów działań celnych 
wykazała, że: 

 zadeklarowana przez nadawców wartość towarów była średnio 3,8 razy niższa 
od ustalonej przez MUCS w trakcie kontroli celnych, 

 ustalona średnia kwota obliczonego podatku VAT przypadająca na jedną 
przesyłkę wyniosła 10,5 zł, a koszty jej kontroli celno-skarbowej (wynagrodzenie 
funkcjonariuszy) - 22,5 zł. 

Naczelnik MUCS wyjaśnił, że z uwagi na ww. czynniki ekonomiczne, na poziomie 
MUCS brak było możliwości podjęcia działań mających na celu zwiększenie 
skuteczności i efektywności poboru należności celno-podatkowych w stosunku do 
przesyłek o deklarowanych wartościach poniżej 22 euro.  

(akta kontroli tom I str. 17, 26-27, 168, 172, 182-191, 405-413) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w MUCS przeprowadzono 121,7 tys. kontroli 
przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach. W wyniku 1,5 tys. (1,2%) 
kontroli ujawniono towary niedopuszczone na terenie UE o wartości 19 792,6 tys. zł 
oraz ustalono należności celno-podatkowe w kwocie 148,5 tys. zł. 

Działania kontrolne MUCS prowadził samodzielnie.  

                                                      
26 Jak w przypisie nr 7. 
27 Do 28.02.2017 r. w MUCS było siedem urzędów celnych, po 28.02.2017 r. siedem delegatur. W każdej 

funkcjonowało Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO). Od 01.01.2018 r., po zmianach 
organizacyjnych, funkcjonują CUDO w OC VI w Warszawie, OC I Towarowym w Warszawie i OC 
w Pruszkowie. 

28 Jak w przypisie nr 7. 
29 Przekazana do IAS pismem nr 441010-OC1.033.86.AO.1.6818 z 29 czerwca 2018 r. 
30 W związku z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 2174 ze zm.). 
31 Jak w przypisie nr 7. 
32 Jw. 
33 Jw. 
34 Przekazana do IAS pismem nr 441010-OC1.033.156.2018.13.AR.1.14306 z 3 kwietnia 2019 r. 
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Naczelnik MUCS wyjaśnił, że w latach 2017-2019 (I półrocze) nie stwierdzono 
ryzyka uzasadniającego podjęcie działań wspólnych z innymi służbami, organami 
i instytucjami35 w celu zwalczania nadużyć celno-podatkowych i przemytu towarów 
w przesyłkach pocztowych i kurierskich o niskich wartościach. Współpraca MUCS 
z Centralnym Biurem Śledczym Policji, Policją, Strażą Graniczną i Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie polegała na przekazywaniu tym 
podmiotom do dalszego postępowania spraw, w których MUCS stwierdził 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli tom I str. 168, 173-176, 193-198) 

1.3. W latach 2017-2019 (I półrocze) odprawę przesyłek kurierskich o niskiej 
wartości, wwiezionych na obszar celny UE stosownie do właściwości MUCS przez 
innych operatorów pocztowych niż operator wyznaczony36, prowadzili 
funkcjonariusze pięciu oddziałów celnych37 MUCS.  
Łącznie firmy kurierskie zgłosiły w tych oddziałach do procedury dopuszczenia do 
obrotu 1 609,7 tys.38 przesyłek o niskich wartościach, w tym 1 246,6 tys. bez 
zadeklarowanych należności celno-podatkowych39 i 363,1 tys. z zadeklarowanymi 
należnościami celno-podatkowymi40, w łącznej kwocie 41 945,1 tys. zł. 
W badanym okresie liczba zgłoszonych przesyłek kurierskich o niskich wartościach 
zmniejszyła się z 306,2 tys. w I półroczu 2017 r. do 255,3 tys. w I półroczu 2019 r., 
tj. o 50,9 tys. szt. (o 16,6%), w tym: 

 liczba przesyłek bez zadeklarowanych należności celno-podatkowych 
zmniejszyła się z 249,0 tys. do 178,0 tys., tj. o 71,0 tys. szt. (o 28,5%), 

 liczba przesyłek z zadeklarowanymi należnościami celno-podatkowymi wzrosła 
z 57,2 tys. do 77,2 tys., tj. o 20,0 tys. szt. (o 35,0%), 

 kwota zadeklarowanych należności celnych i podatkowych wzrosła z 7 312,0 tys. 
zł do 7 735,2 tys. zł, tj. o 423,2 tys. zł (o 5,8%). 

W latach 2017-2019 (I półrocze) najwięcej przesyłek kurierskich odprawiono w: 

 Oddziale Celnym Towarowym I w Warszawie41, obsługującym Port Lotniczy 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, […]42 

 Oddziale Celnym I w Pruszkowie, […]43 

(akta kontroli tom I str. 14-15, 199, 369, 371-373) 

[…]44 

(akta kontroli tom I str. 14-15, 200, 369, 371-373, tom II str. 277 - 279) 

1.4. W latach 2017-2019 (I półrocze) prześwietlono za pomocą urządzeń RTG 
1 025,1 tys.45 przesyłek kurierskich (63,7% z 1 609,7 tys. zgłoszonych do obrotu). 
Do szczegółowej weryfikacji46 wytypowano 46,3 tys. przesyłek (2,9% zgłoszonych), 
w tym 41,9 tys. przesyłek zwolnionych z należności celno-podatkowych i 4,4 tys. 

                                                      
35 Innymi organami kontroli celno-skarbowej, Policją, CBŚP, Strażą Graniczną, Prokuraturą lub ABW. 
36 Dalej: firmy kurierskie. 
37 Oddział Celny Towarowy I w Warszawie, Oddział Celny IV w Warszawie, Oddział Celny V w Warszawie, 

Oddział Celny VI w Warszawie i Oddział Celny I w Pruszkowie. 
38 Dane szacunkowe, ponieważ w poszczególnych oddziałach MUCS statystykę kontroli prowadzono 

w różnych jednostkach (przesyłki, opakowania, zgłoszenia). 
39 Przesyłki do 22 euro. 
40 Przesyłki do 150 euro (art. 23 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych). 
41 Dalej: Oddział Celny Towarowy. 
42 Jak w przypisie nr 7. 
43 Jw. 
44 Jw. 
45 Dane szacunkowe. […] - jak w przypisie nr 7. 
46 Zgodnie z art. 188 UKC, organy celno-skarbowe, w celu zweryfikowania prawidłowości danych zawartych 

w przyjętym zgłoszeniu celnym mogą: skontrolować zgłoszenie i dokumenty załączone do zgłoszenia, 
zażądać od zgłaszającego dostarczenia innych dokumentów, przeprowadzić rewizję dokumentów, pobrać 
próbki w celu dokonania ich analizy lub dokładniejszej rewizji towarów. Pojęcie „weryfikacja” należy 
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z należnościami celno-podatkowymi. Przesyłki wytypowano: losowo (1,5 tys.), 
z użyciem urządzeń technicznych (1,1 tys.), na podstawie osądu funkcjonariusza 
(35,1 tys.) i danych z systemów teleinformatycznych47 (8,6 tys.). 

Bez weryfikacji48 do obrotu dopuszczono 1 563,4 tys. przesyłek (97,1% 
zgłoszonych), w tym 1 204,7 tys. zwolnionych z należności celno-podatkowych 
i 358,7 tys. z należnościami celno-podatkowymi. 

(akta kontroli tom I str. 201-207, 369, 373-374) 

W czterech oddziałach MUCS obsługujących obrót lądowy, wytypowano do 
szczegółowej weryfikacji 12,8 tys. przesyłek kurierskich. W 5,1 tys. przypadków 
weryfikacja polegała na kontroli prawidłowości danych w dokumentacji przesyłki, 
a w 7,7 tys. przypadków dokonano rewizji celnej oraz pobrano 6 próbek towaru. 
W Oddziale Celnym Towarowym wytypowano do weryfikacji 4,0 tys. zgłoszeń 
zbiorczych49 (33,5 tys. przesyłek). W przypadku 0,7 tys. zgłoszeń skontrolowano 
dokumentację, a w 3,3 tys. dokonano rewizji i z 63 przesyłek pobrano próbki towaru. 

W wyniku weryfikacji w stosunku do 296 (0,6%) przesyłek kurierskich podwyższono 
wartość celną towarów, stanowiącą podstawę naliczenia należności celno-
podatkowych. Łączna kwota naliczonych po weryfikacji należności wyniosła 
142,5 tys. zł i była o 102,5 tys. zł wyższa od kwoty należności, wynikających 
z wartości celnej zadeklarowanej przez nadawców. 
Kwota wpłaconych należności celno-podatkowych wyniosła 123,3 tys. zł, tj. 86,5% 
kwoty naliczonej przez funkcjonariuszy. 

(akta kontroli tom I str. 205, 208-217) 

Szczegółowe badanie dokumentacji 3050 przesyłek kurierskich, w których 
funkcjonariusze Oddziału Celnego Towarowego po ich weryfikacji podwyższyli 
wartość celną towaru, wykazało, że: 

 przesyłki wytypowano do weryfikacji na podstawie analizy zgłoszenia i decyzji 
funkcjonariusza (22 przesyłek) lub automatycznej analizy ryzyka w systemie 
ZISAR (8 przesyłek), 

 w trakcie weryfikacji funkcjonariusze dokonali rewizji celnej oraz kontroli 
dokumentów załączonych do przesyłki i dostarczonych przez odbiorców,  

 we wszystkich przypadkach nadawcy zaniżyli wartość towaru, a w siedmiu 
(23,3%) ponadto zadeklarowali inny towar niż przesyłany,  

 na podstawie dostarczonych dokumentów funkcjonariusze ustalili faktyczną 
wartość przesyłanych towarów w łącznej kwocie 261,4 tys. zł, tj. o 256,6 tys. zł 
wyższej niż zadeklarowana przez nadawców (4,8 tys. zł), a należności celno-
podatkowe w kwocie 66,4 tys. zł, tj. o 64,5 tys. zł wyższej od zadeklarowanych 
(1,9 tys. zł), 

 wpłacone przez odbiorców należności wyniosły 64,5 tys. zł. 
 (akta kontroli tom I str. 350) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) w MUCS zatrzymano 421 przesyłek kurierskich 
o niskich wartościach, w których funkcjonariusze MUCS stwierdzili towary 
niedopuszczone do obrotu na obszarze UE. Analiza 30 (7,1%) spraw wykazała, że 

                                                                                                                                       
rozumieć szerzej niż pojęcie „kontrola” i obejmuje ono oprócz kontroli dokumentów, fizycznej kontroli 
towarów, także m.in. analizę ryzyka, szukanie cen porównawczych. 

47 Automatyczna analizy ryzyka na podstawie zastrzeżeń systemowych z systemów elektronicznych 
wykorzystywanych w MUCS. 

48 Po wstępnym skontrolowaniu 63,7% zgłoszonych przesyłek kurierskich. 
49 W poszczególnych oddziałach MUCS statystykę kontroli prowadzono w różnych jednostkach: przesyłki, 

opakowania, zgłoszenia. 
50 Próba losowo wybranych 30 przesyłek kurierskich, w stosunku do których MUCS podjął decyzję 

o podwyższeniu wartości celnej towarów stanowiącej podstawę naliczenia należności przywozowych. 
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12 przesyłek wytypowano do weryfikacji na podstawie osądu funkcjonariusza, 10 za 
pomocą urządzeń technicznych i osiem na podstawie danych z systemów 
informatycznych. Podstawą zatrzymania 11 przesyłek był nielegalny przywóz 
towarów, 12 - błędna taryfikacja i 7 - ograniczenia pozataryfowe. 

(akta kontroli tom I str. 212, 352-359) 

Oddział Celny Pocztowy w trakcie odprawy […]51 przesyłek pocztowych, 
przedstawionych przez WER, dokonał:  

 przeglądu deklaracji celnych […]52, 

 prześwietlenia za pomocą urządzeń RTG – […]53, 

 wstępnej rewizji celnej […]54, 

 pobrania próbek towarów […]55. 
Na podstawie ww. działań do szczegółowej weryfikacji wytypowano […]56 

(akta kontroli tom I str. 200, 218-219, 364, 366-367, 369, 374) 

Szczegółowa weryfikacja polegała na porównaniu danych w deklaracjach celnych 
z dokumentami zakupu dostarczonymi przez odbiorców przesyłek […]57 oraz rewizji 
celnej […]58 

 (akta kontroli tom I str. 220) 

W wyniku weryfikacji, funkcjonariusze wystawiali „Dokument potwierdzający 
dokonanie zgłoszenia celnego – obrót pocztowy (przywóz)”59, w którym m.in. 
ustalano faktyczne należności przywozowe. […]60 
MUCS w latach 2017-2019 (I półrocze) nie gromadził informacji i danych nt.: 

 liczby przesyłek o niskich wartościach, w stosunku do których podwyższono 
wartość celną przesyłek w porównaniu do zadeklarowanej, 

 kwoty należności celno-podatkowych wpłaconych przez odbiorców przesyłek 
o niskich wartościach. 

Naczelnik MUCS wyjaśnił, że systemy informatyczne służące do obsługi zgłoszeń 
celnych nie posiadają funkcji wymagającej podawania ww. danych. W MUCS 
w latach 2017-2019 (I półrocze) DPDZC nie były przekazywane do egzekucji. 

(akta kontroli tom I str. 221-222, 363-366) 

Szczegółowe badanie dokumentacji 3061 przesyłek pocztowych, w których 
funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego po ich weryfikacji podwyższyli 
wartość celną towaru, wykazało że: 

 przesyłki wytypowano do weryfikacji na podstawie analizy deklaracji celnej62, 
kształtu opakowania, prześwietlenia RTG i rewizji celnej (10 przesyłek), 

 w trakcie weryfikacji funkcjonariusze sprawdzili rodzaj przesyłanego towaru i jego 
faktyczną wartość na podstawie dokumentów dostarczonych przez odbiorcę 
(zamówienie internetowe, przelew lub faktura), 

                                                      
51 Jak w przypisie nr 7. 
52 Jw. 
53 Jw. 
54 Jw. 
55 Jw. 
56  Jw. 
57  Jw. 
58  Jw. 
59 Dalej: DPDZC. 
60 Jak w przypisie nr 7. 
61 Próba wybranych 30 DPDZC, w których MUCS podwyższył wartość celną towarów, stanowiącą podstawę 

naliczenia należności przywozowych. 
62 Na podstawie zadeklarowanego towaru i jego wartości (przesyłki zwolnione z należności celno-

podatkowych) lub na podstawie zadeklarowanej wartości towaru (przesyłki z należnościami celno-
podatkowymi). 
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 funkcjonariusze ustalili faktyczną wartość przesyłek w łącznej kwocie 17,4 tys. zł, 
tj. o 14,4 tys. zł wyższej niż zadeklarowana przez nadawców (3,0 tys. zł), 

 ustalone i wpłacone przez odbiorców należności wyniosły 4,0 tys. zł. 
 (akta kontroli tom I str. 351) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) w Oddziale Celnym Pocztowym zatrzymano […]63 o 
niskich wartościach, w których funkcjonariusze stwierdzili towary niedopuszczone do 
obrotu na obszarze UE.  
Analiza 30 (4,0%) spraw wykazała, że przesyłki wytypowano do weryfikacji na 
podstawie osądu funkcjonariusza, a zatrzymano je, ponieważ przesyłane towary 
stanowiły własność intelektualną. 

 (akta kontroli tom I str. 221, 360-362) 

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

W latach 2017-2019 (I półrocze) Naczelnik MUCS prowadził działalność analityczną 
i analizę ryzyka dotyczącą bezpieczeństwa przywozu towarów w przesyłkach 
pocztowych i kurierskich o niskich wartościach na podstawie ogólnych wytycznych 
Ministerstwa Finansów, dotyczących zarządzania procesem analitycznym w KAS. 
[…]64 

W okresie objętym kontrolą funkcjonariusze MUCS poddali szczegółowej weryfikacji 
tylko 2,9% zgłoszonych przesyłek kurierskich (46,3 tys.) […]65. Z uwagi na przyczyny 
zewnętrzne[…]66 i czynniki ekonomiczne67 nie podejmowano działań w celu 
zwiększenia skuteczności i efektywności poboru należności celno-podatkowych od 
przesyłek o niskich wartościach, w szczególności od przesyłek stanowiących 
realizację zamówienia wysyłkowego.  

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

2.1. […]68 
 (akta kontroli tom I str. 226-229) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) funkcjonariusze MUCS dokonali 766 kontroli 
pojazdów Poczty Polskiej S.A., […]69 

 (akta kontroli tom I str. 262, 265) 

Naczelnik MUCS w latach 2017-2019 (I półrocze) nie korzystał z uprawnienia 
wynikającego z art. 70 ust.1 ustawy o KAS, w zakresie sprawdzania liczby 
przywożonych przesyłek z liczbą wskazaną w pocztowym wykazie zdawczym 
i liczbą przesyłek przedstawionych organom celno-skarbowym. 

[…]70 

Sytuacje, kiedy odbiorca wnioskował o wydanie dokumentu potwierdzającego 
objęcie towaru procedurą celną związane były z koniecznością posiadania 
dokumentów dla celów księgowych bądź wynikały z nieprawidłowych danych 

                                                      
63  Jak w przypisie nr 7. 
64  Jw. 
65  Jw. 
66  Jw. 
67  Koszt obsługi przesyłki w porównaniu do ustalonych należności. 
68  Jak w przypisie nr 7. 
69  Jw. 
70  Jw. 
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nieprawidłowości 
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OBSZAR 
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dotyczących wartości celnej, podanych przez nadawcę przesyłki na deklaracjach 
celnych w stosunku do otrzymanych przez odbiorcę dokumentów handlowych. 

[…]71 
Naczelnik MUCS wyjaśnił, że w MUCS założono, iż funkcjonariusze powinni mieć 
możliwość kontroli deklaracji celnych, oględzin lub prześwietlenia za pomocą 
urządzeń RTG wszystkich przesyłek przedstawionych przez WER. 
Funkcjonariusze dokonywali oględzin przesyłek, biorąc pod uwagę dane 
umieszczone w deklaracji celnej (tj. wartość, rodzaj i ilość towaru, dane nadawcy 
i odbiorcy), a także kierunek przywozu, wagę, formę i sposób opakowania oraz, 
w przypadku przesyłek poddanych prześwietleniu RTG, wynik tego prześwietlenia, 
a następnie podejmowali decyzję o dalszych działaniach. Przesyłki, które według 
funkcjonariusza: 

 […]72  

 nie spełniały warunków do zwolnienia (przesyłki z zadeklarowaną wartością 
powyżej norm do zwolnienia, bez zadeklarowanej wartości lub gdy 
funkcjonariusz uznał, że zadeklarowana wartość była zaniżona), adresowane 
według właściwości miejscowej Oddziału - typowane były do szczegółowej 
weryfikacji celno-skarbowej, zmierzającej do naliczenia i poboru należności 
celno-skarbowych, 

 […]73 

(akta kontroli str. 226-229, 231, 259-261, 277-278) 
[…]74 

(akta kontroli tom I str. 233, 235-238, 320-327) 

W okresie objętym kontrolą w dyspozycji Oddziału Celnego Pocztowego były […]75  
W czerwcu 2019 r. w MUCS, zgodnie z zapotrzebowaniem Oddziału Celnego 
Pocztowego, wszczęto postępowania w celu zakupu komory filtracyjnej i sprzętu, 
służących do bezpiecznego dla funkcjonariuszy i środowiska poboru próbek 
towarów przesyłanych do badań laboratoryjnych. 

[…]76 Kontrola z udziałem psów ukierunkowana była na obszary o wysokim stopniu 
ryzyka i potencjalnych zagrożeniach w zakresie wyrobów tytoniowych, środków 
odurzających, substancji psychotropowych i produktów leczniczych, a także dewiz i 
środków płatniczych. […]77 Z przeprowadzanych kontroli sporządzona była 
dokumentacja procesowa ds. karnych oraz karnych skarbowych.          

 (akta kontroli tom I str. 233, 236-237, 340-349, 269-273, tom II str. 19-26) 

[…]78 

Naczelnik MUCS wyjaśnił, że w przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli przez 
funkcjonariusza serii przesyłek do jednego adresata, bez względu na ich wartość, 
kierowano je do szczegółowej weryfikacji, w celu uzyskania wyjaśnień odbiorcy 
o charakterze i przeznaczeniu towaru.  

(akta kontroli tom I str. 279-280) 

[…]79 Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika MUCS podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą towary znajdujące się w przesyłkach pocztowych zgłaszały do 

                                                      
71  Jak w przypisie nr 7. 
72  Jw. 
73  Jw. 
74  Jw. 
75  Jw. 
76  Jw. 
77  Jw. 
78  Jw. 
79  Jw. 



 

12 

odprawy celnej na dokumencie JDA SAD za pośrednictwem systemów 
informatycznych lub w sporadycznych przypadkach w wersji papierowej.  

(akta kontroli tom I str. 335-336) 

W latach 2017 – 2019 (I połowa) funkcjonariusze Oddziału Celnego Pocztowego nie 
otrzymali wytycznych, procedur, opracowań nt. sposobu weryfikacji i oceny, czy 
przesyłki o zadeklarowanej wartości do 22 euro były wynikiem zamówienia 
wysyłkowego. Wystąpienie tej przesłanki funkcjonariusze badali dopiero na podstawie 
dokumentacji dostarczanej przez odbiorców przesyłek, wytypowanych przez nich do 
szczegółowej weryfikacji, zmierzającej do naliczenia i poboru należności celno-
skarbowych80, a przesyłki, które nie zostały wytypowane do szczegółowej weryfikacji 
[…]81, nie były kontrolowane pod tym względem. 

[…]82 Ustalenie sposobu nabycia towaru jest możliwe wyłącznie po wezwaniu 
odbiorcy przesyłki do przedstawienia dokumentów zakupu, co zgodnie z analizą 
MUCS przekazaną 29 czerwca 2018 r. do IAS, w przypadku przesyłek o niskich 
wartościach jest działaniem nieekonomicznym (szacunkowe koszty działań ponad 2-
krotnie przewyższają średnią wartość pobranych należności) i wymaga rozwiązań 
systemowych. 

 (akta kontroli tom I str. 183-191, 262-263) 

2.3. Od maja 2019 r. w MUCS do obsługi spraw dotyczących dopuszczenia do 
obrotu towarów przywiezionych na teren UE w obrocie pocztowym, w tym 
w przesyłkach o niskiej wartości, wykorzystywano system informatyczny 
AIS/IMPORT, który zastąpił system CELINA. System AIS/IMPORT wykorzystywany 
był przede wszystkim do ewidencjonowania przez funkcjonariuszy spraw 
dotyczących przesyłek, zawierających towary, w stosunku do których istnieje 
obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych lub podatkowych i organ 
celny ma obowiązek wystawienia DPDZC. W systemie nie były ewidencjonowane 
przesyłki, które zostały zwolnione z należności celnych i podatkowych w ramach 
ustawowych norm oraz objęte procedurą tranzytu. 
System nie posiadał funkcjonalności, które automatycznie blokowały możliwość 
zastosowania zwolnienia z należności przywozowych w sytuacji wprowadzenia 
przez funkcjonariusza danych niespełniających kryteriów dla tego zwolnienia. Nie 
było komunikatów systemowych (ostrzeżenia o błędzie lub jego możliwości), że 
wartość towaru wskazuje na konieczność naliczenia należności celnych 
przywozowych lub zastosowania zwolnienia z należności. 

(akta kontroli tom I str. 328-330) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

[…]83 
(akta kontroli tom I str. 418-420) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) Naczelnik MUCS podejmował kompleksowe 
i skuteczne działania w zwalczaniu procederu unikania płacenia ceł i należności 
podatkowych wyłącznie w przypadkach przesyłek skierowanych do szczegółowej 
weryfikacji. […]84 należności celne przywozowe lub podatkowe.  

                                                      
80 Analiza dokumentacji 30 spraw, w których funkcjonariusze podwyższyli wartość celną przesyłek, wykazała, 

że wszystkie były badane, czy stanowią realizację zamówienia wysyłkowego, na podstawie dokumentów 
dostarczonych przez odbiorców. 

81  Jak w przypisie nr 7. 
82  Jw. 
83  Jw. 
84  Jw. 
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Sposób i liczba przeprowadzonych kontroli przesyłek pocztowych, która w głównej 
mierze opierała się na osądzie i doświadczeniu funkcjonariuszy, wynikała […]85, przy 
jednoczesnej potrzebie zapewnienia płynności obrotu pocztowego. Ponadto nie było 
wytycznych, stanowiących pomoc przy ocenie przez funkcjonariuszy okoliczności czy 
przesyłki są wynikiem zamówienia wysyłkowego.  

[…]86 
 

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

W latach 2017-2019 (I półrocze) w Oddziale Celnym Towarowym 10 firm kurierskich 
dokonywało zbiorczych lub indywidualnych zgłoszeń celnych przesyłek o niskiej 
wartości, z czego pięć wiodących firm posiadało status upoważnionego 
przedsiębiorcy AEO87. Łącznie w tym okresie funkcjonariusze Oddziału odprawili 
562,1 tys. przesyłek, tj. 34,9% zgłoszonych przez firmy kurierskie na obszarze 
właściwości MUCS. 

Zasady dokonywania zgłoszeń celnych o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu 
przesyłek kurierskich o niskich wartościach wynikały z rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 8 września 2016 roku w sprawie zgłoszeń celnych88, instrukcji 
wypełniania zgłoszeń celnych w systemie CELINA, a następnie AIS/IMPORT89 oraz 
dokumentów wewnętrznych, opracowanych w Oddziale Celnym Towarowym90.  

 (akta kontroli tom I str. 39, 135-166, 199, tom II str. 2, 5-7) 

W okresie objętym kontrolą odprawą przesyłek kurierskich o niskich wartościach 
w Oddziale Celnym Towarowym zajmowało się 16-14 funkcjonariuszy91. Zastępca 
Naczelnika MUCS, nadzorujący Oddział, poinformował, że obsada funkcjonariuszy 
była na granicy poziomu zapewniającego realizację zadań. 

(akta kontroli tom I str. 192, tom II str. 1, 28, 30) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) wszystkie firmy kurierskie, obsługiwane przez 
Oddział Celny Towarowy, składały zgłoszenia celne (zbiorcze lub indywidualne) 
dotyczące przesyłek o niskich wartościach, po przedstawieniu92 towaru 
funkcjonariuszom, który zawsze był dostępny do ewentualnej kontroli. Zgłoszeń 

                                                      
85  Jw. 
86  Jak w przypisie nr 7. 
87 Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator) uprawnia do zgłoszenia 

celnego w procedurze uproszczonej. Przedsiębiorca, któremu przyznano status AEO, jest traktowany przez 
organy celne jako przedsiębiorca wiarygodny. 

88 Dz. U.2018 r. poz. 2262, ze zm. 
89 Np. opracowana przez Ministerstwo Finansów „Instrukcja wypełnienia zgłoszeń celnych AIS/Import, 

AES/ECS 2, NCTS 2”. 
90 Dokument „Tryb wykonywania czynności obsługi zgłoszeń celnych na poszczególnych stanowiskach pracy, 

w tym przeprowadzania kontroli zgłoszeń celnych oraz obiegu dokumentów i nadzoru w Centrum 
Urzędowego Dokonywania Odpraw w Oddziale Celnym Towarowym I w Warszawie” oraz schematy 
postępowania w obrocie kurierskim. 

91 Dane stanowią średnią szacunkową liczbę funkcjonariuszy, którzy zajmowali się odprawą przesyłek 
kurierskich o niskich wartościach, ponieważ w Oddziale Celnym Towarowym nie było funkcjonariuszy 
obsługujących wyłącznie przesyłki o niskich wartościach. 

92 Zgodnie z art. 5 pkt 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 
9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, ze zm., 
dalej: UKC), przedstawienie towarów do urzędu celnego oznacza powiadomienie organów celnych 
o przybyciu towarów do urzędu celnego lub innego miejsca wyznaczonego oraz o dostępności tych towarów 
do kontroli. 
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dokonywano poprzez przesłanie komunikatu do systemu CELINA, a następnie 
AIS/IMPORT93.  
Oddział, obsługując zbiorcze zgłoszenia kurierskie, otrzymywał z wyprzedzeniem od 
wszystkich firm manifest kurierski94 (w wersji elektronicznej, papierowej lub poprzez 
dostęp do systemu firmy), który wspierał proces analizy ryzyka i typowania 
przesyłek do kontroli. W manifeście, będącym integralną częścią zgłoszenia 
zbiorczego, znajdowały się dane szczegółowe na temat poszczególnych przesyłek 
ujętych w zgłoszeniu zbiorczym. 
Odprawy dokonywano w formie elektronicznej. Przyjęta praktyka postępowania nie 
wynikała z pisemnych ustaleń MUCS z firmami kurierskimi.  

 (akta kontroli tom II str. 2, 5-10, 14-19, 66) 

Zgłoszeniem zbiorczym obejmowane były przesyłki kurierskie, które podlegały 
zwolnieniu z należności celno-podatkowych. Firma kurierska, zgłaszająca przesyłki 
przygotowywała zgłoszenie celne i miała obowiązek wyłączać przesyłki realizowane 
w wyniku zamówienia wysyłkowego, wobec których istniał obowiązek uiszczenia 
podatku VAT. Oddział Celny Towarowy nie otrzymał z Ministerstwa Finansów, IAS 
lub MUCS wytycznych dotyczących sposobu oceny, czy przesyłki są wynikiem 
zamówienia wysyłkowego, ani procedur postępowania z takimi przesyłkami. 

(akta kontroli tom II str. 14-19, 30-32, 64) 

W celu weryfikacji, czy firma kurierska prawidłowo dokonała zgłoszenia zbiorczego 
przesyłek zwolnionych z należności celno-podatkowych95, funkcjonariusze Oddziału, 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie 
automatycznej analizy ryzyka, dokonywali automatycznej96 oraz stanowiskowej 
analizy ryzyka97. Na podstawie otrzymanego od firmy kurierskiej manifestu oraz 
zgłoszenia celnego, funkcjonariusze oceniali i typowali przesyłki do kontroli celno-
skarbowej, wytypowane wyłączali ze zbiorczego jednopozycyjnego zgłoszenia. 
W zależności od wyników kontroli i momentu jej zakończenia, przesyłki mogły być 
obsłużone zgłoszeniem indywidualnym98, zatrzymane (w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości) lub dołączone do innego zgłoszenia zbiorczego w kolejnych 
dniach. Jeżeli spełnione były warunki do objęcia towarów daną procedurą, wszystkie 
przesyłki z jednopozycyjnego zgłoszenia zbiorczego były zwalniane jednocześnie 
(po ewentualnym wyłączeniu przesyłek wskazanych do kontroli).  

(akta kontroli tom I str. 205-206, 210, 216, tom II str.3, 9, 11-19, 66, 168-169) 

W latach 2017-2019 (I półrocze) w ramach kontroli celno-skarbowej w Oddziale 
Celnym Towarowym zweryfikowano 33,6 tys. przesyłek (6,0% zgłoszonych przez 
firmy kurierskie), w tym 25,9 tys. wytypowano na podstawie osądu funkcjonariusza, 

                                                      
93 Powyższa procedura obsługi zgłoszeń dotyczyła wszystkich obsługiwanych przez Oddział Celny Towarowy 

firm kurierskich i odbywała się tylko w postaci elektronicznej. 
94 Manifest kurierski: dokument zawierający m.in. dane nadawcy i odbiorcy, rodzaj, ilość towaru i wartość 

towaru, status celny przesyłki. 
95  Operatorzy uprawnieni do wykonywania działalności pocztowej, inni niż Poczta Polska, mogą dokonywać 

zbiorczego zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu paczek, zawierających towary 
zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 23-27, art. 74 ust. 1, art. 86-94 i art. 102- 
104 Rozporządzenia Rady (WE Nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy 
system zwolnień celnych i zwolnione od podatku w trybie odrębnych przepisów, których łączna wartość 
w jednej paczce nie przekracza równowartości 150 euro. 

96 Zarządzenie określa sposób automatycznej analizy ryzyka, tj. szczegółowe zadania funkcjonariusza w tym 
procesie. Ponadto z inicjatywy Oddziału Celnego Towarowego wspólnie z IAS w Katowicach, gdzie znajduje 
się Strategiczne Centrum Analiz KAS, wypracowano tzw. „szybką ścieżkę” pozwalającą na sprawne 
zakładanie zastrzeżeń systemowych w celu kontroli przesyłek wysokiego ryzyka w czasie rzeczywistym. 

97  Stanowiskowa analiza ryzyka oparta była o doświadczenie funkcjonariuszy oraz inne niż automatyczna 
analiza ryzyka źródła wiedzy. Działania funkcjonariuszy miały charakter dodatkowej analizy ryzyka, 
ponieważ każde zgłoszenie poddawane było automatycznej analizie ryzyka przez system ZISAR. 

98    Zgłoszenie dotyczące jednej przesyłki kurierskiej.  
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6,7 tys. na podstawie automatycznej analizy ryzyka z danych systemów 
informatycznych i 1,0 tys. losowo. 
Kontrolę celną przeprowadzano w miejscach przedstawienia towaru tj. magazynach 
czasowego składowania. Polegała ona na rewizji przesyłki, sprawdzeniu 
dokumentów i/lub uzyskaniu wyjaśnień odbiorcy oraz opinii wyspecjalizowanych 
organów nadzoru. 
W przypadku przesyłek, które nie zostały wytypowane do ww. kontroli celno-
skarbowej (528,5 tys., tj. 94,0% zgłoszonych w Oddziale) funkcjonariusze 
weryfikowali, czy były one wynikiem zamówienia wysyłkowego na podstawie 
dostępnych dokumentów, przedstawionych przez firmy kurierskie (dane ujęte 
w manifestach kurierskich). 

 (akta kontroli tom I str. 205-206, 210, 216, tom II str. 2, 8, 11-19) 

Analiza 20 zgłoszeń indywidualnych przesyłek kurierskich o niskich wartościach 
realizowanych w wyniku zamówienia wysyłkowego wykazała, że odprawy 
w Oddziale dokonano w trybie odpraw indywidualnych.  
Analiza pięciu zgłoszeń99 zbiorczych przesyłek kurierskich o niskich wartościach 
z lat 2017-2019 (I półrocze) wykazała, że dane zawarte w załączonych przez firmy 
kurierskie dokumentach (specyfikacjach) identyfikują nadawcę i odbiorcę przesyłek, 
opis towaru, ilość, wagę, wartość towaru w EUR oraz wykazała, że łączna 
zadeklarowana wartość w jednej paczce nie przekraczała równowartości 150 EUR.  

(akta kontroli tom II str. 35-64) 

Oddział Celny Towarowy posiadał sprzęt wspomagający kontrole, w tym m.in. 
aparat fotograficzny, testery do wykrywania narkotyków, czytnik chipów i detektory 
banknotów oraz jedno urządzenie RTG100, które wykorzystano do prześwietlenia 
przesyłek dotyczących 2,6 tys. lotniczych listów przewozowych101. 
Ponadto w magazynach czasowego składowania były urządzenia RTG należące do 
firm kurierskich, przez które przechodziły wszystkie przesyłki kurierskie kurierski 
i funkcjonariusze mogli pośrednio uczestniczyć w procesie prześwietlania. Oddział 
nie miał ustalonych formalnych zasad współpracy w tym zakresie. 

(akta kontroli tom II str.5-10, 14-19) 

Czynności kontrolne przesyłek kurierskich z udziałem psów służbowych wykonywali, 
na wniosek Oddziału Celnego Towarowego lub z inicjatywy własnej, funkcjonariusze 
Działu Granicznego Realizacji. Kontrole te obejmowały wszystkie przesyłki 
znajdujące się w pomieszczeniach firm kurierskich oraz w magazynie Cargo 
Oddziału Celnego Towarowego i ukierunkowane były na towary wysokiego ryzyka, 
tj.: wyroby tytoniowe, środki odurzające, substancje psychotropowe, produkty 
lecznicze, dewizy, środki płatnicze. […]102 

(akta kontroli tom II str. 5-10, 14-19, 20-27) 

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

Naczelnik MUCS wypracował praktykę (nie ustaloną pisemnie) przedstawiania przez 
firmy kurierskie z wyprzedzeniem manifestów kurierskich. Na podstawie danych 
z manifestów i zgłoszeń celnych oraz własnego osądu funkcjonariusze Oddziału 
oceniali i typowali przesyłki do kontroli celno-skarbowej i weryfikacji prawidłowości 

                                                      
99 Wybrane losowo zgłoszenia celne wraz załącznikiem specyfikacji dotyczącej zbiorczej przesyłki kurierskiej 

o niskiej wartości: […] - Jak w przypisie nr 7.   
100 Smiths Heimann. Urządzenie RTG hl – Scan typ HS 130100 T SN 87849, rok produkcji: 2010. 
101 Skonsolidowanych listów AWB/HAWB (lotniczy list przewozowy, który może dotyczyć od kilku do kilkuset 

pojedynczych przesyłek). 
102  Jak w przypisie nr 7. 
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zgłoszeń zbiorczych. Kontrola celno-skarbowa (weryfikacja dokumentów) pozwalała 
m.in. ustalić, czy przesyłka była wynikiem zamówienia wysyłkowego. 
W latach 2017-2019 (I półrocze) kontroli celno-skarbowej w Oddziale Celnym 
Towarowym poddano 33,6 tys. przesyłek (6,0% zgłoszonych przez firmy kurierskie 
w Oddziale). W przypadku przesyłek nieskontrolowanych (528,5 tys., tj. 94,0%) 
istniało prawdopodobieństwo, że mogły zostać nabyte w wyniku zamówienia 
wysyłkowego, przez co nie można wykluczyć, że istniał wobec nich obowiązek 
uiszczenia podatku VAT.  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. […]103 

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  8 listopada 2019 r. 
 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

 

Kontrolerzy 
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Wojciech Wojciechowski  
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główny specjalista kontroli państwowej 
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103  Jak w przypisie nr 7. 
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