
 
 

 
 

 
 
LZG.410.010.01.2015 

P/15/013 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/013 – Sprawowanie kontroli nad instytucjami obowiązanymi w ramach 
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Anna Nowakowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 97011 z dnia 16 września 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, ul. Stefana Batorego 18, 65-084 Zielona 
Góra, dalej: UKS lub Urząd. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Stangret, dyrektor UKS od 26 września 2008 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako nie w pełni skuteczną działalność kontrolowanej 
jednostki w zbadanym zakresie. 

W działalności merytorycznej, w latach 2013–2015 (I półrocze) Urząd Kontroli 
Skarbowej skupiał się na priorytetach określonych przez Ministerstwo Finansów 
(dalej MF). 

Przygotowanie Urzędu do realizacji kontroli określonych w ustawie z dnia 16 
listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu2 
(dalej: ustawa o PPP) było prawidłowe (zapewniono pracownikom prowadzącym 
czynności kontrolne udział w szkoleniach z zakresu ww. ustawy oraz dokonano 
stosownych zapisów w ich zakresach czynności).  

Przyjęte przez UKS kryteria planowania kontroli spowodowały, iż w rezultacie, 
w toku kontroli weryfikowano jedynie czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną. 
Negatywny wynik tych weryfikacji (poza dwoma przypadkami) oraz 
nieuwzględnianie na etapie typowania do kontroli faktu, iż dany podmiot jest 
instytucją obowiązaną (z uwagi na przedmiot działalności) skutkował, iż UKS  
w latach 2013-2014 nie wszczął żadnej kontroli w zakresie wypełniania obowiązków 
przez instytucje obowiązane. Kontrole w tym zakresie wszczęto dopiero w 2015 r., 
jednak rodzaj objętych kontrolą instytucji obowiązanych był bardzo ograniczony.  

Spośród dwóch przypadków, w których UKS w toku kontroli zobowiązań 
podatkowych ustalił, iż podmiot jest instytucją obowiązaną, tylko w jednym 
przypadku podjął kontrolę w zakresie wypełniania obowiązków z ww. ustawy. 
Zaniechanie kontroli w drugim przypadku wynikało z błędnej, zdaniem NIK, 
interpretacji obowiązujących przepisów – o braku możliwości podjęcia kontroli 
wyłącznie w zakresie realizacji obowiązków z ustawy o PPP.  

                                                      
1 W niniejszej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: jako działalność skuteczną, nie w pełni 
skuteczną i nieskuteczną. 
2 Dz. U. z 2014 r., poz. 455 ze zm. 
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W ramach jedynej, zrealizowanej w badanym okresie kontroli w instytucji 
obowiązanej (wszczęta przez UKS w 2012 r., zakończona w 2013 r.) skontrolowano 
wypełnianie wszystkich ustawowych obowiązków.   

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie Urzędu do realizacji zadań wynikających 
z ustawy. 

1. Dyrektor UKS nie określał celów/zadań UKS na lata 2013-2015 r. związanych 
wyłącznie ze stosowaniem ustawy o PPP.  

Dyrektor wskazał, że zadania stawiane UKS oraz mierniki ich wykonania określa 
corocznie Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (GIKS). Z uwagi na fakt, że w 
zadaniach (priorytetach) na lata 2013-2015 GIKS nie wskazywał kontroli instytucji 
obowiązanych pod kątem wypełniania obowiązków z ustawy o PPP, a także 
ograniczone możliwości Urzędu (przede wszystkim kadrowe), UKS skupiał się na 
priorytetach określonych przez GIKS.   

(dowód: akta kontroli str. 228-231) 

2. W strukturze organizacyjnej UKS nie było wydzielonej komórki/stanowiska 
wyłącznie do kontroli instytucji obowiązanych w obszarze przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-50) 

Współpracę UKS z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (dalej: GIIF), 
w tym obowiązki pracowników Urzędu, dyrektor UKS uregulował Zarządzeniem 
z 19 października 2012 r. (dalej: Zarządzenie w sprawie współpracy z GIIF). Określił 
m.in., że: 

 UKS jako jednostka współpracująca z GIIF prowadzi kontrole wykonywania 
przez jednostki obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowania terroryzmu, 

 współpracę z GIIF realizują bezpośrednio Oddział Analityczno-Planistyczny 
(w siedzibie Urzędu) oraz Referat Analityczno-Planistyczny (Ośrodek 
Zamiejscowy Urzędu), 

 pracownicy wykonujący czynności merytoryczne obowiązani są informować 
niezwłocznie komórki współpracujące z GIIF o stwierdzonych w toku czynności 
służbowych okolicznościach wskazujących m.in. na naruszenie przez instytucje 
obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu, a w sytuacji podejrzenia przestępstw określonych 
w art. 35-37a ustawy o PPP, kierownik komórki, która przeprowadziła kontrolę, 
przygotowuje projekt zawiadomienia prokuratury i przedkłada go do akceptacji 
dyrektorowi lub właściwemu wicedyrektorowi. 

 (dowód: akta kontroli str. 59-69)   

Zapis zobowiązujący do informowania dyrektora UKS o stwierdzonych, podczas 
wykonywania czynności kontrolnych, okolicznościach mogących mieć udział m.in. 
z przestępstwem „prania pieniędzy” oraz przygotowywanie informacji i dokumentów 
dotyczących tych działań, ujęto również w zakresach czynności wszystkich 
pracowników wykonujących czynności kontrolne. 

(dowód: akta kontroli str. 51-54) 
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3. Dyrektor UKS w 2009 r. wyznaczył3 jednego z pracowników Oddziału 
Analityczno-Planistycznego Urzędu na koordynatora ds. kontaktów z GIIF (dalej: 
koordynator). Osoba ta ukończyła kurs, zorganizowany przez GIIF, z zakresu 
obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz 
przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz dwa szkolenia z zakresu 
współdziałania z GIIF w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu4. 

(dowód akta kontroli str. 55-58, 70-76) 

Szkolenie w zakresie współdziałania z GIIF w zwalczaniu prania pieniędzy i 
finansowania terroryzmu, zorganizowane przez Resort Finansów, ukończył5 również 
kierownik Oddziału Kontroli Podatkowej w Ośrodku Zamiejscowym w Gorzowie 
Wlkp.  

(dowód: akta kontroli str. 70, 77-78, 144-145) 

W § 11 Zarządzenia z 19 października 2012 r. w sprawie Instrukcji współpracy 
z GIIF Dyrektor UKS określił, że szkolenia w tym zakresie przeprowadzane będą w 
siedzibie Urzędu i w ośrodku zamiejscowym, co najmniej raz w roku.   

Szkolenia, których tematem były zagadnienia z ustawy o PPP, w tym również 
prowadzanie kontroli instytucji obowiązanych:  

 dla pracowników komórek siedziby UKS w Zielonej Górze zaplanowano 
i zrealizowano w 2013 r. i 2014 r., w 2015 r. zaplanowano je na listopad; 

 dla pracowników6 komórek ośrodka zamiejscowego UKS w Gorzowie Wlkp. 
szkolenie w ww. zakresie zaplanowano i zrealizowano w 2015 r. (kwiecień). 
Poprzednie szkolenie w tym zakresie było w ośrodku zamiejscowym w marcu 
2012 r.7.  

 (dowód: akta kontroli str. 70-71, 79-117) 

Dyrektor UKS wyjaśnił, że plany szkoleń sporządzane są w porozumieniu 
z wicedyrektorami i kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu 
o identyfikację potrzeb szkoleniowych pracowników. Potrzebę taką corocznie 
zgłaszano w przypadku pracowników komórek w siedzibie Urzędu, nie zgłoszono jej 
natomiast w ośrodku zamiejscowym. Dyrektor wskazał jednocześnie, iż zapis w ww. 
Zarządzeniu, dotyczący organizacji co najmniej raz w roku szkoleń z ustawy o PPP, 
jest nietrafny, zadeklarował cykliczną realizację ww. szkoleń, ale w terminach 
adekwatnych do potrzeb.  

(dowód: akta kontroli str. 222-225) 

Szkolenia zrealizowane w siedzibie Urzędu i ośrodku zamiejscowym prowadził 
koordynator, a ich zakres obejmował m.in. prawa i obowiązki UKS związane 
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 

(dowód: akta kontroli str. 70, 95-96, 101-102, 108-110)  

4. W UKS nie wprowadzono pisemnych procedur kontroli zagadnień określonych 
w ustawie o PPP. 

Inspektorzy zobowiązani byli natomiast do sporządzania tzw. Informacji 
dodatkowych do Kart Kontroli, w których wskazywano czy kontrolowany podmiot jest 
instytucją obowiązaną i czy badano „występowanie obowiązków z ustawy o GIIF”. 

                                                      
3 Na wniosek GIIF. 
4Kurs -  2009 r., szkolenia - 2010 r. i 2011 r. - przeprowadzone przez Resort Finansów. 
5 2011 r. 
6 Według stanu na koniec 2013 i 2014 r. odpowiednio 76 i 73 pracowników merytorycznych ośrodka zamiejscowego UKS ujęte 
miało zadania związane ze współpracą z GIIF. 
7 W siedzibie UKS w Zielonej Górze i w ośrodku zamiejscowym szkolenie przeprowadzone również w 2010 r. i 2012 r. 



 

5 

 (dowód: akta kontroli str. 215-221, 228-231) 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczną działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

2. Kontrola instytucji obowiązanych. Pozyskiwanie 
informacji. 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2013-2015 r. (I połowa) UKS zrealizował 
jedną kontrolę w instytucji obowiązanej w zakresie wypełniania obowiązków 
z ustawy o PPP (kontrola wszczęta w 2012 r., zakończona w 2013 r.). W 2015 r. 
wszczęto pięć kontroli w instytucjach obowiązanych (wszystkie były w toku). 

W latach 2010-2012 UKS zrealizował trzy kontrole w instytucjach obowiązanych 
w zakresie wypełniania obowiązków z ustawy o PPP (wszystkie w 2012 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 181-194) 

Typowanie podmiotów do kontroli i planowanie postępowań kontrolnych w UKS 
w latach 2013-2015 uregulowane było Zarządzeniami Dyrektora Urzędu, w których 
określono m.in., że: 

 plany kontroli (opracowane na okresy półroczne) przygotowywane są 
z uwzględnieniem kryteriów typowania podmiotów do postępowania kontrolnego 
opracowanych przez Oddział Analityczno-Planistyczny,  

 kryteria typowania podmiotów do kontroli uwzględniają priorytety kontroli 
wynikające z zadań kontroli skarbowej określonych przez MF do realizacji przez 
UKS oraz ustalenia porozumień o współpracy Urzędu z innymi podmiotami.  

(dowód: akta kontroli str. 118-143) 

UKS sporządzał plany kontroli8 na okresy półroczne i przekazywał je do GIIF 
w terminie określonym w art. 21 ust. 3b ustawy o PPP. 

(dowód: akta kontroli str. 173-179) 

Podstawą planowania podmiotów do kontroli były wnioski o kontrole wpływające do 
Urzędu oraz analizy własne UKS (wskazania wywiadu skarbowego oraz komórek 
merytorycznych). Stosowanie przez instytucje obowiązane ustawy o PPP nie było 
przyjętym przez UKS kryterium doboru podmiotów do planów kontroli na lata 2013-
20159. 

Sporządzenie planów kontroli poprzedzone było analizą danych o typowanych 
podmiotach. 

 (dowód: akta kontroli str. 146-169, 177-179, 222-225) 

MF w piśmie10 z 18 stycznia 2011 r. wskazało, że plany kontroli przekazywane przez 
UKS-y na podstawie art. 21 ust. 3b ustawy o PPP powinny obejmować podmioty, 
które zostaną skontrolowane pod kątem ustalenia, czy są instytucjami 
obowiązanymi, i w których, w przypadku potwierdzenia tego faktu, podjęte zostaną 
kontrole przestrzegania obowiązków ustawowych. 

(dowód: akta kontroli str. 170-172) 

                                                      
8 W układzie określonym przez GIIF w piśmie z dnia 30 listopada 2011 r., znak: IF6/74/119/ZTP/11, tj. ze wskazaniem NIP, 
nazwy i adresu siedziby kontrolowanego podmiotu oraz planowanego terminu kontroli. 
9 Kryteria opracowane przez Oddział Analityczno-Planistyczny i zatwierdzone przez kierownictwo UKS. 
10 Znak: IF6/74/11/MMX/11/851. 
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W planach kontroli przekazanych do GIIF, na lata 2013-2015 (I półrocze) UKS ujął 
łącznie 237 podmiotów, z czego siedem, według wiedzy UKS na dzień sporządzenia 
planów, było instytucjami obowiązanymi, tj.: 

 jeden w planie na 2013 r. - fundacja (art. 2 pkt 1 lit. r ustawy o PPP), 

 jeden na 2014 r. - podmiot prowadzący działalność w zakresie wymiany walut 
(art. 2 pkt 1 lit. p ustawy o PPP), 

 pięć na 2015 r. - przedsiębiorcy przyjmujący płatności w gotówce o wartości 
równej lub przekraczającej 15 tys. euro (art. 2 pkt 1 lit. t ustawy o PPP) – 
kontrole w toku. 

Spośród siedmiu ww. zaplanowanych kontroli, na dzień 14 października 2015 r. 
zrealizowano jedną (ujętą w planie na 2013 r., ale jej zakres nie obejmował 
zagadnień z ustawy o PPP - opisano dalej).  
Kontrolę zaplanowaną na 2014 r., w zakresie realizacji obowiązków z ustawy o PPP 
wszczęto w I półroczu 2015 r. (w toku). 
Jedną z kontroli zaplanowanych na 2015 r. przesunięto na II półrocze, natomiast 
kontrole w pozostałych podmiotach zostały wszczęte (w toku).  

(dowód: akta kontroli str. 177-179, 193-194) 

Dyrektor UKS wyjaśnił, że typowanie podmiotów do kontroli  następuje w oparciu o 
priorytety wynikające z zadań i mierników oceny ustalonych przez Departament 
Kontroli Skarbowej w MF – kryteria typowania nie obejmują natomiast wszystkich 
zadań realizowanych na podstawie ustawy o kontroli  skarbowej (UOKS), a tym 
bardziej wynikających z innych ustaw, m.in. ze względu na ograniczone możliwości 
kadrowe Urzędu. 
W art. 21 ustawy o PPP określono, że kontrole wykonywania obowiązków przez 
instytucje obowiązane, UKS realizuje w ramach sprawowanych kontroli.  W związku 
z tym nie planowano postępowań kontrolnych związanych wyłącznie 
z zagadnieniami ustawy o PPP, ale w ramach postępowań realizujących zadania 
z ustawy o kontroli skarbowej. Podstawową przesłanką podjęcia postępowania 
kontrolnego była jego celowość i efektywność z punktu widzenia ujawnienia 
nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i uzyskania dodatkowych wpływów 
do budżetu, nie kierowano się natomiast klasyfikacją podmiotów określoną w 
ustawie o PPP.  

Dyrektor wskazał jednocześnie na dylemat natury prawnej czy po stwierdzeniu 
faktu, iż podmiot jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o PPP, organ 
kontroli skarbowej może wydać upoważnienie do kontroli w zakresie realizacji 
obowiązków z ustawy o PPP, jeżeli zakres toczącego się już postępowania 
kontrolnego nie obejmuje tego zagadnienia. W związku z szeregiem wątpliwości co 
do sposobu realizowania ww. kontroli, Dyrektor UKS skierował 25 lutego 2011 r. 
zapytanie11 do  Departamentu Kontroli Skarbowej MF (z prośbą o wyjaśnienie jakimi 
dokumentami i na jakiej podstawie: wszcząć kontrolę, ująć ustalenia kontroli, 
zakończyć kontrolę oraz czy jest dopuszczalne wszczęcie samodzielnego 
postępowania kontrolnego w zakresie art. 21 ust. 1 ustawy o PPP). Odpowiedzi nie 
uzyskał.  

 (dowód: akta kontroli str. 222-225, 263-267)  

Realizacja kontroli w 237 podmiotach ujętych w planach na lata 2013-2015              
(I półrocze) przekazanych do GIIF przedstawiała się następująco (wg stanu na dzień 
14 października 2015 r.): 

 17 podmiotów wykreślono z planów kontroli (z uzasadnionych przyczyn), 

                                                      
11 Znak: UKS0891/W1A/0701/23/11/1/999. 
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 w 4 przypadkach przesunięto termin planowanej kontroli na następne półrocze 
(II/2015 r.),  

 w 77 podmiotach kontrola była w toku (z czego 7 kontroli wszczęto w 2013 r., 
31 w 2014 r., 39 w 2015 r.), 

 w 139 podmiotach zrealizowano kontrole (28 w 2013 r., 59 w 2014 r. i 52 
w 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 177-179, 181-192) 

Przedłużenie postępowań kontrolnych (wszczętych w 2013 r. i 2014 r. oraz 
w 2015 r., których zakres obejmował zagadnienia z ustawy o PPP) wynikało 
z przyczyn niezależnych od UKS (najczęściej brak kontaktu lub trudności 
w kontakcie z podatnikiem czy też brak dokumentów). 

 (dowód: akta kontroli str. 212-214) 

Spośród 139 zakończonych planowych kontroli, w jednym przypadku UKS posiadał 
informację, iż podmiot ten jest instytucją obowiązaną (fundacja), już na dzień ujęcia 
tego podmiotu w planie kontroli.  
Zakres zrealizowanej ww. kontroli (w 2013 r.) nie obejmował zagadnień z ustawy 
o PPP z uwagi na brak dokumentacji. W toku kontroli Fundację reprezentował 
kurator, który nie miał wiedzy co do miejsca, w którym ewentualnie mogłaby się ona 
znajdować (założyciel Fundacji i jedyny członek Zarządu zmarł przed wszczęciem 
postępowania). 

(dowód: akta kontroli str. 177-192, 242-244)   

Spośród pozostałych 138 podmiotów 115 skontrolowano również pod kątem 
ustalenia, czy są instytucjami obowiązanymi, natomiast w przypadku 23 nie badano 
tych zagadnień (najczęściej kontrole przeprowadzono na podstawie dokumentów 
pozyskanych z innych źródeł, ustaleń dokonywano na podstawie zidentyfikowanych 
wpływów na rachunek bankowy, brak było natomiast możliwości stwierdzenia czy 
wystąpiły transakcje gotówkowe, a tym samym czy podatnik w kontrolowanym 
okresie był instytucją obowiązaną).  

(dowód: akta kontroli str. 177-192, 232-247) 

W dwóch przypadkach UKS ustalił, iż kontrolowane podmioty są instytucjami 
obowiązanymi, ale tylko w jednym przypadku wszczął kontrolę w zakresie 
wypełniania obowiązków z ustawy o PPP. I tak: 

 we wrześniu 2013 r. UKS ustalił, iż podmiot o NIP 599XXXXX92 jest instytucją 
obowiązaną wymienioną w art. 2 pkt. 1 lit. q ustawy o PPP12 – do czasu 
rozpoczęcia kontroli NIK Urząd nie podjął kontroli w zakresie wykonywania 
przez ten podmiot obowiązków określonych w ww. ustawie; 

 w czerwcu 2015 r. ustalenia tego13 UKS dokonał w przypadku podmiotu o NIP 
569XXXXX63. W tym samym miesiącu wszczęto kontrolę w zakresie 
wypełniania obowiązków z ustawy o PPP (na dzień 28 października 2015 r. 
kontrola była w toku). 

 (dowód: akta kontroli str. 177-193, 245-250, 252-255, 269-270) 

W ramach kontroli zrealizowanej w 2013 r. (wszczęta w 2012 r.) w instytucji 
obowiązanej (lombard) w zakresie ustawy o PPP badano następujące obszary: 

 osoby odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie 
o PPP, 

 procedura wewnętrzna (art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o PPP), 

                                                      
12 W toku kontroli UKS ustalił, iż podmiot prowadzi sprzedaż komisową. 
13 Art. 2 pkt. 1 lit. t ustawy o PPP.   
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 analiza ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (art. 8b ust. 1 z 
uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 10a ust. 3), 

 stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 8b), 

 analiza transakcji (art. 8a ust. 1 i ust. 2), 

 rejestr transakcji (art. 8 ust. 4), 

 przechowywanie dokumentów i informacji (art. 8 ust. 4 i ust. 4a, art. 8a ust. 2, 
art. 9k), 

 przekazywanie informacji o transakcjach do GIIF (art. 11 oraz art. 12 ust. 2), 

 szkolenia (art. 10a ust. 4), 

 realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych (art. 24 ust. 2), 

 szczególne środki ograniczające „zamrażanie” (rozdział 5a). 

(dowód: akta kontroli str. 193, 203-211) 

UKS stwierdził nieprawidłowości w trzech zbadanych obszarach, tj.: 

 stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja klienta 
z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPP), 

 szkolenia (niezapewnienie pracownikom szkoleń wymaganych art. 10a ust. 4 
ww. ustawy), 

 szczególne środki ograniczające - „zamrażanie” (brak określenia procedury 
zamrożenia wartości majątkowych, wymaganej art. 10a ust. 2 ww. ustawy).   

(dowód: akta kontroli str. 203-211) 

W związku ze stwierdzonymi ww. nieprawidłowościami UKS: 

 nie wyznaczył terminu ich usunięcia z uwagi na zakończenie przez podatnika 
działalności gospodarczej, 

 skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 35 
ust. 1 pkt 2 ustawy o PPP (prokuratura skierowała do sądu wniosek 
o warunkowe umorzenie postępowania karnego). 

(dowód: akta kontroli str. 198-209)  

Pisemną informację o wynikach ww. kontroli UKS przekazał do GIIF w dniu             
15 października 2013 r., tj. 14 dni od doręczenia podatnikowi dokumentu 
kończącego postępowanie kontrolne.  

(dowód: akta kontroli str. 195, 197, 203-211, 226-227) 

1. Przyjęte przez UKS kryteria planowania kontroli spowodowały, iż w trakcie 
kontroli weryfikowano jedynie czy dany podmiot jest instytucją obowiązaną (w 
rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. t ustawy o PPP). W rezultacie UKS w latach 2013-2014 
nie wszczął żadnej kontroli w zakresie wypełniania obowiązków przez instytucje 
obowiązane. Kontrole w tym zakresie wszczęto dopiero w 2015 r., jednak rodzaj 
objętych kontrolą instytucji obowiązanych był ograniczony (jeden kantor wymiany 
walut, tj. instytucja określona w art. 2 pkt 1 lit. p, natomiast pozostałe – 
przedsiębiorcy, którzy przyjęli płatność w gotówce w kwocie równej lub 
przekraczającej 15 tys. euro (art. 2 pkt 1 lit. t ww. ustawy).  
Krąg instytucji obowiązanych podlegających kontroli organów kontroli skarbowej jest 
szeroki, obejmuje w szczególności wykonujących zawód adwokatów, biegłych 
rewidentów, doradców podatkowych (art. 2 pkt 1 lit. n ustawy o PPP), podmioty 
prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
(art. 2 pkt 1 lit. o), fundacje (art. 2 pkt 1 lit. r), przedsiębiorców prowadzących 
antykwariaty, komisy czy działalność w zakresie obrotu metalami czy kamieniami 
szlachetnymi czy półszlachetnymi (art. 2 pkt 1 lit. q). 

(dowód: akta kontroli str. 146-169, 177-193) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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Dyrektor UKS wyjaśnił, że typowanie podmiotów do kontroli  następuje w oparciu o 
priorytety wynikające z zadań i mierników oceny ustalonych przez MF – kryteria 
typowania nie obejmują natomiast wszystkich zadań realizowanych na podstawie 
ustawy o kontroli  skarbowej, a tym bardziej wynikających z innych ustaw, m.in. 
ze względu na ograniczone możliwości kadrowe Urzędu. 
Podstawową przesłanką podjęcia postępowania kontrolnego była jego celowość 
i efektywność z punktu widzenia ujawnienia nieprawidłowości w rozliczeniach 
podatkowych i uzyskania dodatkowych wpływów do budżetu, nie kierowano się 
natomiast klasyfikacją podmiotów określoną w ustawie o PPP.  

W ocenie NIK, opieranie się przez UKS w swojej działalności planistycznej 
wyłącznie na priorytetach wskazanych przez MF, nie może powodować zaniechania 
wypełniania obowiązku kontroli, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 7 ustawy o PPP.  

(dowód: akta kontroli str. 222-225, 263-267) 

2. Pomimo, iż UKS w toku kontroli zrealizowanej 30 września 2013 r. w podmiocie o  
NIP 599XXXXX92 ustalił, iż jest on instytucją obowiązaną określoną w art. 2 pkt. 1 
lit. q ustawy o PPP (prowadził sprzedaż komisową), to dotychczas nie został on 
skontrolowany (ani nie wszczęto kontroli) również pod kątem wypełniania 
obowiązków z ww. ustawy.   
Pomiot ten był ujęty w planie kontroli przekazanym do GIIF za 2013 r. W piśmie14 
z 18 stycznia 2011 r. MF wskazało, że plany kontroli przekazywane przez UKS-y na 
podstawie art. 21 ust. 3b ustawy o PPP powinny obejmować podmioty, które 
zostaną skontrolowane pod kątem ustalenia, czy są instytucjami obowiązanymi, 
i w których, w przypadku potwierdzenia tego faktu, podjęte zostaną kontrole 
przestrzegania obowiązków ustawowych. 

(dowód: akta kontroli str. 170-172, 177-193, 252-258) 

Wicedyrektor UKS wyjaśniła m.in., kontrola w zakresie wywiązywania się 
z obowiązków określonych w ustawie o PPP może być wyłącznie powiązana z 
postępowaniem w zakresie zobowiązań podatkowych.  
Fakt, iż podmiot jest instytucją obowiązaną ustalono bezsprzecznie dopiero po 
wszczęciu w 2013 r. postępowania kontrolnego za 2008 r. Nie było możliwości 
proceduralnych do rozszerzenia zakresu wszczętego już postępowania ani do 
oddzielnego wszczęcia postępowania z wywiązywania się z obowiązków 
określonych w ustawie o PPP za 2008 r.  
Po zakończeniu kontroli w 2013 r. podatnik zawiesił działalność, a analiza UKS 
wykazała, iż brak jest uzasadnionych przesłanek wskazujących na potencjalne 
nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika za kolejne lata (po 2008 r.). Skoro nie 
było podstaw do wszczęcia kontroli w zakresie wywiązywania się z obowiązków 
podatkowych, to nie jest możliwe wszczęcie kontroli wyłącznie w zakresie realizacji 
ustawy o PPP. 

(dowód: akta kontroli str. 245-251, 268) 

NIK nie zgadza się z przytoczonymi argumentami.  
Możliwość „samoistnej” kontroli w zakresie ustawy o PPP wynika z pisma15 MF 
z 18 stycznia 2011 r. Ministerstwo wskazało, że skoro przedsiębiorca (o ile nie 
należy do innej kategorii instytucji, o której mowa w art. 2 pkt 1 lit. a-s ww. ustawy), 
staje się instytucją obowiązaną z chwilą przyjęcia płatności za towary w gotówce  o 
wartości równiej lub przekraczającej równowartość 15 tys. euro (art. 2 pkt 1 lit. t ww. 
ustawy), to podjęcie kontroli w zakresie realizacji przez ten podmiot obowiązków 
instytucji obowiązanej możliwe jest dopiero po stwierdzeniu faktu przyjęcia tej 

                                                      
14 Znak: IF6/74/11/MMX/11/851. 
15 IF6/74/11/MMX/11/851. 
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płatności. Ustalenia w tym zakresie mogą być dokonane w ramach kontroli 
skarbowej, a po stwierdzeniu tego faktu organ kontroli skarbowej powinien wydać 
upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wypełniania przez ten podmiot, jako 
instytucję obowiązaną, obowiązków w zakresie ustawy o PPP. 
NIK wskazuje ponadto, iż argument konieczności powiązania kontroli z ustawy 
o PPP z postępowaniem kontrolnym w zakresie wywiązywania się z zobowiązań 
podatkowych stoi w sprzeczności z działaniami UKS. 
Ustalono bowiem, że w przypadku podmiotu o NIP 929XXXXX88 w dniu 24 kwietnia 
2014 r. wszczęto postępowanie kontrolne w zakresie rozliczeń z tytułu podatku 
dochodowego od osób prawnych za 2011 r., a w dniu 9 czerwca 2015 r. w zakresie 
wypełniania obowiązków z ustawy o PPP w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 170-172, 256, 258, 268) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako nie w pełni skuteczną działalność kontrolowanej 
jednostki w badanym obszarze. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag 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. 

 

Zielona Góra, dnia 10 grudnia 2015 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 Wicedyrektor 
Włodzimierz Stobrawa  
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