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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 Tronowicz, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97020 
z dnia 1 października 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Celny w Zielonej Górze, ul. Kostrzyńska 14, 65-127 Zielona Góra (dalej Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Waldemar Kozłowski, Naczelnik Urzędu Celnego w Zielonej Górze1 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczną działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie.  

 

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2013 r. do końca I półrocza 2015 r., 
Urząd był prawidłowo przygotowany do sprawowania kontroli nad instytucjami 
obowiązanymi. Posiadał regulacje wewnętrzne określające zasady i tryb współpracy 
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) oraz zasady 
przeprowadzania kontroli w instytucjach obowiązanych. Zadania kontrolne 
realizowali wyznaczeni i przeszkoleni pracownicy. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia również sprawowanie przez Naczelnika 
Urzędu nadzoru nad instytucjami obowiązanymi, który realizowany był poprzez 
przeprowadzanie kompleksowych kontroli, realizowanych zgodnie z planami 
kontroli. Wyniki kontroli przekazywano do GIIF, jednak w trzech przypadkach ich 
przekazanie nastąpiło z opóźnieniem. Nie miało to jednak wpływu na skuteczność 
realizacji przez Naczelnika Urzędu zadań dotyczących kontroli instytucji 
obowiązanych w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu. 

 

 

                                                      
1 Od 1 maja 2002 r. 
2 W niniejszej kontroli Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: jako działalność skuteczną, nie w pełni 
skuteczną i nieskuteczną. 

Ocena ogólna2 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu praniu oraz finansowaniu terroryzmu. 

1.1. W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie zostały określone cele oraz mierniki 
służące do oceny stopnia realizacji zadań w zakresie wykonywania obowiązków 
wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu3 (zwanej dalej ustawą o ppp).  

(dowód: akta kontroli str. 5-37) 

Naczelnik Urzędu wyjaśniając przyczyny ich nieokreślenia stwierdził, że Urząd nie 
wyznacza samodzielnie celów i ich mierników, lecz są one ustalane przez 
Ministerstwo Finansów m.in. w oparciu o założenia strategii działania Służby Celnej, 
zadania statutowe, a także priorytety kierownictwa Służby Celnej. Wskazał 
jednocześnie, że jednym z celów wyznaczonych przez Ministerstwo Finansów dla 
Służby Celnej w II półroczu 2014 i I półroczu 2015 r. jest ograniczenie szarej strefy 
w obszarze nielegalnego urządzania gier na automatach. 

(dowód: akta kontroli str. 38-39) 

1.2. W Urzędzie nie było odrębnej komórki zajmującej się wyłącznie kontrolą 
instytucji obowiązanych. Zadania związane ze sprawowaniem nadzoru nad 
instytucjami obowiązanymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy  
i przeciwdziałania terroryzmowi, realizowane były w referacie dozoru, przez pięciu 
pracowników. Ich zakres obowiązków obok szeregu innych, wymieniał m.in. 
obowiązek kontroli prowadzenia gier hazardowych. Nadzór nad referatem 
sprawował drugi zastępca Naczelnika Urzędu. Pomimo niewyodrębnienia w ramach 
struktury organizacyjnej Urzędu odrębnej jednostki (komórki) zrealizowano 
zakładane zadania w zakresie ppp.  

(dowód: akta kontroli str. 40-67, 74-85) 

W celu zapewnienia właściwego stosowania i realizacji w Urzędzie przepisów 
ustawy o ppp, Dyrektor  Izby Celnej w Rzepinie4, określił zasady i tryb współpracy  
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Uregulowano m.in. sposób 
postępowania z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie 
wykonywania obowiązków, które wskazują na działania mające na celu 
wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. 

(dowód: akta kontroli str. 68-73) 

1.3. Czterech spośród pięciu pracowników zajmujących się kontrolą wypełniania 
przez instytucje obowiązane obowiązków określonych w ustawie o ppp 
uczestniczyło w jednym szkoleniu z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu5, a jeden pracownik w dwóch. Szkolenia przeprowadzono 
w okresie 2010-2012.  

Większość pracowników (4) zajmujących się kontrolą instytucji obowiązanych jest 
byłymi pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej, którzy zajmowali się m.in. kontrolą 
w obszarze gier hazardowych. 

(dowód: akta kontroli str. 74, 86) 

                                                      
3 Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.  
4 Decyzja nr 81 z dnia 21 listopada 2012 r. 
5 Kurs e-learningowy na wortalu szkoleniowym GIIF. 
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Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że ilość i zakres szkoleń odbytych przez pracowników 
zajmujących się kontrolą instytucji obowiązanych była wystarczająca w stosunku do 
ilości przeprowadzonych przez Urząd kontroli oraz wiedzy i doświadczenia 
pracowników. Zaznaczył również, że zarówno sami pracownicy, jak i ich przełożeni 
nie sygnalizowali konieczności przeprowadzenia dodatkowych szkoleń. 

(dowód: akta kontroli str. 197-198) 

1.4. W Urzędzie obowiązywała Instrukcja w sprawie zasad przeprowadzania kontroli 
wypełniania przez instytucje obowiązane, obowiązków w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu6 (dalej Instrukcja). Określała ona 
m.in. częstotliwość (półroczne) i terminy sporządzania planów kontroli oraz 
obowiązek ich przekazywania do Izby Celnej, zakres zagadnień podlegających 
kontroli, sposób dokumentowania kontroli i postępowania z wynikami kontroli. 

Zakres kontroli ujęty w Instrukcji pokrywał się z obowiązkami nałożonymi na 
instytucje obowiązane w ustawie o ppp, obejmując m.in. zagadnienia dotyczące: 
wewnętrznej procedury, analizy ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa 
finansowego, analizy transakcji, rejestru transakcji, przechowywania dokumentów  
i informacji, przekazywania informacji o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 1 
i ust. 3 ustawy o ppp do GIIF, szkoleń. W ramach poszczególnych obszarów 
wskazano podstawy prawne, z których wynika obowiązek nałożony na instytucję 
obowiązaną podlegającą badaniu oraz sankcję karną z tytułu zaniechania 
wypełniania przez nią obowiązków ustawowych.  

(dowód: akta kontroli str. 88-97) 

 

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  

2.1. W okresie objętym kontrolą Urząd sporządził i przekazał Izbie Celnej  
w Rzepinie dwa plany kontroli: na I i II półrocze 2013 r.7. W każdym z nich 
zaplanowano przeprowadzenie kontroli wszystkich (2) podmiotów prowadzących gry 
na automatach (salony gier). 
W związku wygaśnięciem, na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 
2009 r. o grach hazardowych8, na początku 2014 r. wszystkich zezwoleń (2) na 
prowadzenie gier na automatach, Naczelnik Urzędu od 2014 r. odstąpił od 
sporządzania planów kontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 87,121-127) 

W latach 2013, 2014, 2015 (I półrocze) liczba instytucji obowiązanych na terenie 
właściwości Naczelnika Urzędu Celnego w Zielonej Górze wyniosła odpowiednio: 

                                                      
6 Przekazano Urzędowi przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie pismem z dnia 6 sierpnia 2010 r. do stosowania. 
7 Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Kontroli Celno-Akcyzowej i Kontroli Gier z dnia 18 maja 2010 r., nr 
CA12/7269/24/137/MZX/10/3165IF plany kontroli instytucji obowiązanych miały obejmować okresy półroczne, a ich 
przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej miało następować za pośrednictwem Izby Celnej. 
8 Dz. U. z 2015 r., poz. 612 ze zm. 
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689, 6810, 4711, z czego kontrolą objęto wszystkie (2) podmioty prowadzące gry na 
automatach tj. salony gier działające na terenie właściwości Naczelnika Urzędu, jako 
podmioty u których występowało największe ryzyko „prania pieniędzy”. Łącznie 
każdy z salonów gier został dwukrotnie skontrolowany w zakresie przeciwdziałania 
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Żadna z kontroli nie wykazała 
nieprawidłowości. Kontrole miały charakter kontroli kompleksowych.  

(dowód: akta kontroli str. 123, 125, 131-132, 187, 189) 

Według wyjaśnień zastępcy Naczelnika Urzędu pozostałe podmioty wobec których 
zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ppp Naczelnik Urzędu sprawuje nadzór, czyli: 
podmioty prowadzące i urządzające gry losowe, zakłady wzajemne i gry na 
automatach o niskich wygranych, nie były typowane do kontroli, ze względu na: 

• specyfikę gry, która praktycznie wyklucza możliwość tzw. prania pieniędzy. 
Dotyczy to gier losowych, w ramach których organizowane były loterie 
fantowe oraz gry prowadzone przez Totalizator Sportowy oraz gier na 
automatach o niskich wygranych. Specyfika w przypadku podmiotów 
prowadzących gry na automatach o niskich wygranych wiąże się 
wysokością wygranej, która wynieść może maksymalnie 60 zł (art. 129 ust. 
3 ustawy o grach hazardowych), brakiem wymogu wystawiania przez 
podmiot prowadzący gry na automatach o niskich wygranych zaświadczeń  
o wygranej oraz ich lokalizacją. Umieszczane są one w miejscach,  
w których nie ma przedstawiciela instytucji obowiązanej np. stacje 
benzynowe, bary, sklepy. W punktach tych nie przechowuje się żadnej 
dokumentacji, która podlegałaby ewentualnemu badaniu w trakcie kontroli 
wypełniania przez instytucje obowiązane obowiązków określonych  
w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; 

• systematyczną (comiesięczną) analizę sprawozdań składanych przez 
podmioty prowadzące zakłady wzajemne informujące o sumie wpłat i wypłat 
oraz wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeniach  
o uzyskanych wygranych, która wykazywała, że zarówno różnica między 
dokonanymi wpłatami a wypłatami, jak i ilość wydanych zaświadczeń  
i wysokość wygranych była niewielka. 

Zastępca Naczelnika Urzędu wskazała jednocześnie, że najbardziej efektywna 
byłaby kontrola prowadzona przez Naczelnika właściwego ze względu na siedzibę 
podmiotu, z uwagi na dostęp do pełnej dokumentacji, tymczasem żaden  
z podmiotów prowadzących zakłady wzajemne, gry na automatach o niskich 
wygranych nie posiada na terenie właściwości Naczelnika Urzędu siedziby. 

(dowód: akta kontroli str. 169,-184, 186-190, 194) 

2.2. Szczegółowa analiza czterech postępowań kontrolnych przeprowadzonych  
w instytucjach obowiązanych (salonach gier) w okresie objętym kontrolą wykazała, 
że w każdym postępowaniu zbadano m.in.: 

• zapewnienie pracownikom przez instytucję obowiązaną udziału  
w szkoleniach o tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu – art. 10a ust. 4 ustawy o ppp; 

                                                      
9 W tym: 54 podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe (Totalizator Sportowy i 53 podmioty urządzające loterie 
fantowe), 7 podmiotów prowadzących zakłady wzajemne, 2 gry na automatach i  5 gry na automatach o niskich wygranych. 
10 W tym: 56 podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe  (Totalizator Sportowy i 55 podmiotów urządzających loterie 
fantowe, 7 podmiotów prowadzących zakłady wzajemne, 2 gry na automatach i 3 gry na automatach o niskich wygranych. 
11 W tym: 37 podmiotów urządzających i prowadzących gry losowe (Totalizator Sportowy i 36 podmiotów urządzających loterie 
fantowe, 7 podmiotów prowadzących zakłady wzajemne i 3 gry na automatach o niskich wygranych. 
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• sposób stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – art. 8b ust. 1 
ustawy o ppp; 

• przeprowadzanie analizy ryzyka – art. 10a ust. 3 ustawy o ppp; 

• prawidłowość przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, a w 
szczególności czy dane o transakcjach są przekazywane we właściwym 
terminie oraz w określonej formie – art. 11 oraz art. 12 ust. 2 ustawy o ppp; 

• przechowywanie dokumentów, w tym: okres przechowywania rejestru 
transakcji, informacji oraz dokumentów dotyczących transakcji, informacji 
uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,  
a także okresu przechowywania wyników analiz - art. 8 ust. 4 i ust. 4a, art. 
8a ust. 2 ustawy o ppp; 

• prawidłowości prowadzenia rejestrów – art. 8 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy  
o ppp; 

• formę prowadzonych analiz przeprowadzonych transakcji – art. 8a ust. 1 
ustawy o ppp; 

• ustanowienie i zakres zagadnień uregulowanych przez procedurę 
wewnętrzną, a w szczególności: sposób wykonania środków 
bezpieczeństwa finansowego, sposób rejestracji transakcji, sposób 
przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procedury 
zamrażania wartości majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 133-149, 159-167) 

W trzech postępowaniach kontrolnych, w protokołach pokontrolnych nie 
udokumentowano zbadania wszystkich zagadnień będących przedmiotem badania. 
I tak:  

- w dwóch protokołach z kontroli12 nie udokumentowano ustaleń kontrolnych  
w zakresie: prawidłowości przekazywania informacji o transakcjach do GIIF,  
a w szczególności czy dane o transakcjach są przekazywane we właściwym 
terminie oraz w określonej formie; przechowywania dokumentacji; stosowanej formy 
oraz prawidłowości rejestracji transakcji;  

- w jednym protokole z kontroli13 nie wskazano, w jakiej formie prowadzone są 
analizy transakcji oraz czy zakres zagadnień uregulowanych przez procedurę 
obejmuje sposób przekazywania informacji o transakcjach do GIIF oraz procedurę 
zamrażania wartości majątkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 159-160, 163-166) 

Według wyjaśnień zastępcy Naczelnika Urzędu zagadnienia te były przedmiotem 
kontroli, a ich nie udokumentowanie wynika z niedopatrzenia i rutyny wiążącej się  
z okolicznością, iż w salonach tych systematycznie przeprowadzano kontrole,  
w ramach których badano i opisywano w protokole zagadnienia, m.in. te nieujęte 
ww. protokołach. 

(dowód: akta kontroli str. 150-158, 191-192) 

Wszystkie wyniki kontroli zostały przekazane Generalnemu Inspektorowi Informacji 
Finansowej, z czego przekazanie trzech nastąpiło z naruszeniem 14 dniowego 
terminu określonego w art. 21 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
i finansowaniu terroryzmu. 

                                                      
12 Z 27 marca i 26 listopada 2013 r. 
13 Z 16 września 2013 r. 



 

7 

(dowód: akta kontroli str. 168) 

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

Przekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej trzech informacji  
o wynikach kontroli przeprowadzonych w podmiotach prowadzących gry na 
automatach, nastąpiło z naruszeniem 14 dniowego terminu określonego w art. 21 
ust. 4 ww. ustawy o ppp. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych: 

- 16 września i 26 listopada 2013 r., a zakończonych odpowiednio 30 września i 10 
grudnia 2013 r., przekazano Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej 15 
stycznia 2014 r., tj. 22 i 93 dni po upływie terminu 14 dniowego terminu od dnia 
zakończenia kontroli; 

- 23 maja 2013 r., zakończonej 6 czerwca 2013 r. przekazano Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej 10 lipca 2013 r., tj. 20 dni po upływie terminu. 

 (dowód: akta kontroli str. 168) 

Według wyjaśnień zastępcy Naczelnika Urzędu oraz pracownika odpowiedzialnego 
za przekazywanie wyników kontroli do GIIF nastąpiło to na skutek przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 196) 

Brak wskazania w dokumentacji pokontrolnej wszystkich zagadnień objętych 
kontrolą, wskazuje na konieczność zwiększenia dbałości o dokumentowanie ustaleń 
kontrolnych. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia jako skuteczną działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze, a stwierdzona nieprawidłowość – aczkolwiek stanowiąca 
naruszenie prawa – nie miała wpływu na skuteczność realizacji zadań. 

 

IV. 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 Kontroli14, wnosi o terminowe przekazywanie Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o wynikach kontroli instytucji 
obowiązanych. 

 

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 Zielonej Górze. 

                                                      
14 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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 24 listopada 2015 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Anna Tronowicz 

Specjalista kontroli państwowej 
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Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi 
i wykonania wniosku 


