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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Jednostka 
kontrolowana  

 
Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

P/18/009 – Stan organizacji Krajowej Administracji Skarbowej 
 
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze (dalej: IAS lub Izba) 
 
Adam Andrzejewski, dyrektor IAS1  
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy 
1. Jakubowska Beata, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LZG/68/2018 z 12 czerwca 2018 r. 

2. Kajzer Natalia,  główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/83/2018 z 17 lipca 2018 r. 

3. Leszczyńska-Konczanin Bogumiła, specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr LZG/63/2018 z 7 czerwca 2018 r. 

4. Nowakowska Anna, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/60/2018 z 18 maja 2018 r. 

 
   (dowód: akta kontroli str. 1-8) 

 
II. Ocena kontrolowanej działalności2 
 

Proces konsolidacji jednostek3 tworzących Krajową Administrację Skarbową (dalej: 
KAS) w województwie lubuskim został poprzedzony, przeprowadzoną wspólnie 
przez te jednostki, analizą potrzeb kadrowych i organizacyjnych. Ustalona przez 
Szefa KAS struktura organizacyjna organów i jednostek organizacyjnych 
administracji skarbowej na poziomie terenowym została wdrożona, z 
uwzględnieniem konieczności realizacji nowych zadań oraz wykonywania przez 
funkcjonariuszy zadań zarezerwowanych wyłącznie dla formacji mundurowej. 
Ustalone przez Ministerstwo Finansów limity etatów dla funkcjonariuszy celnych jak i 
pracowników cywilnych zostały dochowane. 

Etatyzacja w zakresie zadań związanych z realizacją podatku akcyzowego i od gier 
jest obecnie niższa, aniżeli polecana  przez Szefa KAS w styczniu 2017 r.  Spadek 
ten wynika jednak z formalnego tylko przypisania pracowników do komórki 

                                                      
1 Od 27 stycznia 2017 r. pełnił obowiązki dyrektora IAS, a od 1 marca 2017 r. powołany na to 
stanowisko. Poprzednio: Barbara Jabłońska (pełniąca obowiązki dyrektora Izby Skarbowej od 29 
lipca 2016 r.) oraz Piotr Dopierała (dyrektor Izby Skarbowej od 1 kwietnia 1991 r.). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby 
prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się 
ocenę opisową. 
3 Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze oraz 
Izba Celna w Rzepinie. 

Ocena ogólna 



 

3 

 

akcyzowej oraz zawyżonego oszacowania w 2016 r. Potrzeba zwiększenia 
zatrudnienia dotyczy tylko jednego urzędu i to o jeden etat, co ma nastąpić w 2019 r.  

Szczegółowe badanie w zakresie ustalania nowych warunków zatrudniania 
przeprowadzone na próbach wybranych pracowników/funkcjonariuszy4 wykazało w 
szczególności, że pisemne informacje o miejscu pełnienia pracy/służby, propozycje 
określające nowe warunki zatrudnienia, niezbędne upoważnienia, przedłożone 
zostały pracownikom terminowo. Skierowania na badania lekarskie otrzymały osoby 
tego wymagające, a wszystkie – poza jedną – odbyły szkolenie BHP. Stwierdzono 
jednostkowy przypadek zatrudniania małżonków pozostających w podległości 
służbowej i niepoinformowania o tym fakcie Szefa KAS, pomimo ustawowego 
obowiązku.  

NIK zwraca uwagę na niezachowanie pełnej transparentności w przeprowadzonym 
procesie zatrudniania, o czym świadczą liczne orzeczenia sądów administracyjnych 
uchylające decyzję dyrektora IAS zawierające ocenę o niedostatecznym wyjaśnieniu 
kryteriów jakie organ wziął pod uwagę w przedłożonych propozycjach pracy/służby.  
Wskazują na to również rekomendacje Zespołu do spraw monitorowania 
porozumienia zawartego pomiędzy Szefem KAS, a związkami zawodowymi 
dotyczące formułowania propozycji zatrudnienia z pominięciem ustawowych 
kryteriów. O arbitralnym charakterze podejmowanych przez dyrektora IAS decyzji 
związanych z przedstawieniem propozycji pracy świadczy również zmiana 
warunków zatrudnienia dwóch audytorów wewnętrznych bez uzyskania niezbędnej 
zgody właściwego Komitetu Audytu.  

Dyrektor IAS, poza ogólnym wyjaśnieniem o niespełnieniu kryteriów ustawowych, 
nie wykazał z jakich powodów nie przedłożył propozycji pracy/służby 35 
pracownikom/funkcjonariuszom, choć nie posiadali oni uprawnień emerytalnych, a 
uzyskali za ostatni okres pracy/służby oceny pozytywne, a nawet „znacznie powyżej 
oczekiwań”. Dodatkowo powołane przez dyrektora IAS Zespoły ds. przygotowania 
opinii dotyczących wstępnych propozycji zatrudnienia/pełnienia służby dla 
pracowników/funkcjonariuszy również pozytywnie zaopiniowały złożone wobec tej 
grupy osób wstępne propozycje pracy/służby. Jednocześnie propozycje 
otrzymywały osoby posiadające (lub nabywające do końca wdrożenia reformy, tj. do 
31 sierpnia 2017 r. ) uprawnienia emerytalne – co dyrektor IAS  w zasadzie każdym 
przypadku uzasadniał „koniecznością zapewnienia ciągłości pracy danej komórki”, a 
liczba osób nowozatrudnionych oscylowała na poziomie liczby osób, którym nie 
przedłożono propozycji pracy/służby.   

Proces określania zakresów czynności był dość długotrwały, zwłaszcza w pionie 
zwalczania przestępczości ekonomicznej Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 
Gorzowie Wlkp. (dalej: LUCS). NIK zwraca uwagę że, wprawdzie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i utrwalonym orzecznictwem, powinność zaznajomienia 
pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem 
wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku może być realizowana również w 
formie informacji ustnej, a ustawodawca nie wskazuje wprost terminu realizacji 
obowiązku,  to ze względów dowodowych zasadne jest zastosowanie formy 

                                                      
4 Szczegółowy opis wybranych prób do badania opisano w pkt 1.2 wystąpienia pokontrolnego. 
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pisemnej, w możliwie nieodległym terminie. Pracodawca dysponuje wówczas 
dokumentem odzwierciedlającym wypełnienie ciążącego na nim obowiązku, a 
pracownik nie ma wątpliwości czego oczekuje od niego pracodawca i na co zgodziły 
się obie strony podczas zawierania umowy.  

Pomimo upływu prawie 1,5 roku od wdrożenia reformy, IAS nie opracowała części5 
wymaganych przez Ministerstwo Finansów (dalej: MF)6 procedur. Większość braków 
dotyczyła zakresu działania komórki kadr.  

Wynagrodzenia ustalano i wypłacano zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 
wprowadzających reformę KAS oraz zawartym ze związkami zawodowymi 
Porozumieniem7, z wyjątkiem dodatków kontrolerskich, które w wyniku opieszałości 
IAS oraz LUCS dla części funkcjonariuszy zostały wypłacone z kilkumiesięcznym 
opóźnieniem.    

W IAS podejmowano szereg działań mających na celu zapewnienie prawidłowości 
postępowania w sprawach przejętych od organów celnych z dniem 1 marca 2017 r. 
Prowadzono narady i szkolenia, ponadto analizie poddawano sprawozdawczość 
związaną m.in. z realizacją nowych zadań. 

 

III. Wyniki kontroli 
 
1. Przygotowanie i realizacja procesu konsolidacji administracji 
podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej  
 
1.1 Etatyzacja i sprawy kadrowe  

1.1.1. Ustalanie modelu struktury organizacyjnej IAS 

Szef KAS w dniu 30 stycznia 2017 r. powołał na Koordynatora do utworzenia i 
organizacji KAS w województwie lubuskim p.o. dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej 
Górze Adama Andrzejewskiego. 

(dowód: akta kontroli str. 457-458)    

Proces konsolidacji został poprzedzony analizą potrzeb kadrowych w IAS. W tym 
celu, od połowy listopada 2016 r. organizowano cykl spotkań pomiędzy 
przedstawicielami Izby Skarbowej w Zielonej Górze, Urzędem Kontroli Skarbowej w 
Zielonej Górze i Izbą Celną w Rzepinie (dalej odpowiednio: IS, UKS, IC). 
Najważniejszymi punktami obrad było usytuowanie niektórych komórek w ramach 
nowej struktury IAS, określenia w związku z tym zadań komórek, wzmocnienia 
kadrowego części z nich. Dnia 12 grudnia 2016 r. przedstawiciele wymienionych 
instytucji zawarli porozumienie w sprawie wspólnego przygotowania się do 
wdrożenia KAS. 

(dowód: akta kontroli str. 406-450, 459-463)    

                                                      
5 13 spośród 53 procedur. 
6 Stan na 13 lipca 2018 r.  
7 Porozumienie w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz 
zabezpieczenia realizacji zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji 
Skarbowej, zawarte w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a 
NSZZ „Solidarność”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kształtowanie modelu struktury organizacyjnej IAS przebiegało w następujący 
sposób: 

• 5 stycznia 2017 r. Szef KAS poinformował o ustalonym modelu struktury 
organizacyjnej na poziomie centralnym i terenowym, w tym strukturze IAS, 
urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych. Wskazano również, które 
komórki/piony powinny być obsadzone przez pracowników albo funkcjonariuszy, 
a które komórki mogą być „mieszane” oraz komórki podlegające bezpośrednio 
Szefowi KAS. Dodatkowo Szef KAS wskazał, że należy zachować elastyczność 
i dostosować strukturę terenową do potrzeb i uwarunkowań regionalnych oraz 
zadań wykonywanych przez obecne organy; 

• 25 stycznia 2017 r. wpłynęło do IAS pismo z MF w sprawie przekazania i 
konieczności wypełnienia szablonu arkusza transformacyjnego (celem 
eksportowania danych kadrowych), ponadto o przedstawienie informacji nt. 
planowanej realokacji osób zajmujących się procesami pomocniczymi w IAS, IC 
i UKS do zadań podstawowych. W odpowiedzi dyrektor IAS 27 stycznia 2017 r. 
poinformował, iż w przypadku IAS i UKS nie jest planowana realokacja, 
natomiast w przypadku IC planowana jest realokacja 74 osób zatrudnionych w 
pionach wsparcia IC i urzędów celnych (z zastrzeżeniem, że jest to dana 
szacunkowa); 

• 27 stycznia 2017 r. Szef KAS poinformował, że modelowanie struktury 
organizacyjnej musi uwzględniać dwa cele, tj.:  

− przyjazną i nowoczesną obsługę interesariuszy; głównymi adresatami priorytetu 
były urzędy skarbowe i oddziały celne – zwrócono uwagę na konieczność 
stosowania metod przyjaznego załatwiania spraw poprzez maksymalizację 
kontaktów przynależnych czynnościom sprawdzającym, przy jednoczesnym 
minimalizowaniu kontroli podatkowych. Wskazano, że biorąc pod uwagę 
strukturę generowania dochodów budżetowych w każdym województwie ustala 
się minimalną ilość zasilenia etatowego. I tak dla województwa lubuskiego: dla 
komórek rejestracji ustalono 28 etatów (25 pracowników alokowanych ze 
Służby Celnej i trzech z UKS)8, dla komórek do spraw czynności analitycznych i 
sprawdzających – 28 etatów (25 pracowników alokowanych z Służby Celnej i 
trzech z UKS)9. Dodatkowo, w zakresie podatku akcyzowego, podatku od gier, 
poboru należności celnych, funkcji wierzycielskich oraz egzekucji polecono, aby 
wszystkie osoby, które realizowały to zadanie na dzień 30 września 2016 r. w 
IC, UC oraz oddziałach celnych, zostały uwzględnione w zasobach kadrowych 
urzędów skarbowych lub IAS wraz z przekształceniem stosunku służby 
funkcjonariuszy w stosunek pracy. W efekcie musi zostać zapewniona 
etatyzacja na dotychczasowym poziomie;  

− bezwzględną walkę z luką podatkową, a w szczególności z wyłudzeniami 
podatku od towarów i usług; celem realizacji priorytetu niezbędnym będzie 

                                                      
88 Skład osobowy tej komórki powinni stanowić w szczególności pracownicy obecnych komórek 
rejestracyjnych, funkcjonariusze i pracownicy komórek obsługowych i logistycznych IC oraz UKS. 
9 Skład osobowy tej komórki powinni stanowić w szczególności pracownicy obecnych komórek 
analitycznych, komórek kontroli podatkowej, pracownicy komórek obsługowych i logistycznych IC 
oraz UKS. 
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właściwe zasilenie służby celno-skarbowej, którzy powinni wywodzić się ze 
wskazanych zasobów10. W związku z powyższym ustalono nieprzekraczalne 
limity etatów przeznaczone dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, tj. dla 
województwa lubuskiego – 245 etatów (225 ze służby celnej i 20 z UKS); 

• 10 lutego 2017 r. Szef KAS zwrócił się o przekazanie informacji nt. planowanej 
struktury organizacyjnej urzędów skarbowych wraz z przyporządkowaniem 
etatów do poszczególnych komórek organizacyjnych, a jeżeli zmiany polegają 
wyłącznie na utworzeniu nowych komórek organizacyjnych – wykaz tych 
komórek. W odpowiedzi dyrektor IAS poinformował, że nowe komórki, tj. 
komórka podatku akcyzowego i podatku od gier, zostaną utworzone, spośród 
obecnych funkcjonariuszy celnych, w: Pierwszym Urzędzie Skarbowym w 
Zielonej Górze (I US w Zielonej Górze) oraz Urzędzie Skarbowym w Gorzowie 
Wlkp. (US w Gorzowie Wlkp.); 

• 14 lutego 2017 r. Szef KAS polecił uwzględnić w organizacji podległych 
jednostek konieczność realizacji zadań wynikających z wprowadzanej ustawy o 
systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. SENT-y), tj. 
minimum dwa zespoły trzyosobowe w trakcie jednej zmiany na terenie 
województwa. Celem realizacji tego zadania wzmocniono komórki SENT 
dodatkowymi etatami dla SC-S,  tj. dla województwa lubuskiego – o 80 etatów; 

• 15 lutego 2017 r. na wniosek MF, IAS przekazywał dane dotyczące struktury w 
zakresie zadań: wierzyciela, egzekucji, wymiaru i poboru podatków i należności 
przyjmowanych ze służby celnej wraz ze wskazaniem obsady etatowej; 

• 21 lutego 2017 r. na wniosek MF, IAS przekazywał dane dotyczące obsady 
etatowej w zakresie czynności analitycznych i sprawdzających oraz identyfikacji 
i rejestracji podatnika; 

• 31 marca 2017 r. Szef KAS przedstawił limit etatów funkcjonariuszy SC-S, tj. 
338, w tym zalecono, aby w związku z wprowadzaniem ustawy o systemie 
monitorowania drogowego przewozu towarów liczba funkcjonariuszy w tzw. 
grupach kontrolnych powinna wynosić 96, a w tzw. patrolach interwencyjnych – 
24. Ustalono, że według stanu na dzień 1 września 2017 r. zatrudnionych było 
334 funkcjonariuszy;  

• na wniosek IAS z dnia 24 lipca i 12 września 2017 r. w sprawie zwiększenia 
limitu etatów departament Budżetu, Logistyki i Kadr (23 etaty dla Urzędu Celno-
Skarbowego w Gorzowie Wlkp.) poinformował w dniu 13 października 2017 r. o 
zwiększeniu limitu o 22 etaty, co oznacza, że łączna liczba przyznanych etatów 
wynosiła 360. Na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 30 czerwca 2018 r. faktyczny 
stan zatrudnienia wynosił odpowiednio: 348 oraz 351. 

 (dowód: akta kontroli str. 148-196, 182-185, 378-379, 464-471)    

                                                      
10 Funkcjonariuszy pełniących służbę w: oddziałach celnych oraz komórkach dozoru pod warunkiem, 
że osoby te realizowały w przeważającym zakresie zadania z zakresu zwalczania przestępczości lub 
obrotu towarowego i ruchu granicznego, w komórkach zwalczania przestępczości, w komórkach 
dochodzeniowo-śledczych, pracowników wykonujących czynności dochodzeniowe, pracowników 
wywiadu skarbowego, pracowników komórek realizacyjnych. 
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W piśmie z 24 lutego 2017 r., Szef KAS poinformował m.in., że limity 
funkcjonariuszy przyznane poszczególnym IAS, powinny być wykorzystane do 
złożenia propozycji służby osobom, które będą realizowały zadania zarezerwowane 
w ustawie dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Niedopuszczalnym jest 
składanie propozycji służby dla osób przewidzianych do realizacji zadań z zakresu 
wsparcia lub orzecznictwa (…). Dopuszczalne jest złożenie propozycji służby dla 
obecnych funkcjonariuszy, którzy jednak nie będą wykonywać bezpośrednio zadań 
zarezerwowanych wyłącznie dla formacji mundurowej pod warunkiem, że będą oni 
stanowić rezerwę kadrową w przypadkach nadzwyczajnych. Tacy funkcjonariusze 
powinni być przeszkoleni z obsługi systemów dokonywania odpraw celnych, obsługi 
ruchu granicznego lub działań prewencyjnych, a także posiadać odpowiednie 
badania oraz szkolenia. Powinni przynajmniej 30 dni w roku czasowo realizować 
zadania zarezerwowane dla funkcjonariuszy w celu utrzymania ich umiejętności na 
wypadek zdarzeń nadzwyczajnych. Liczba takich funkcjonariuszy nie może 
przekroczyć 4% z przyznanego dla danej Izby limitu funkcjonariuszy. 

(dowód: akta kontroli str. 453-455)    

Pismem z dnia 24 lutego 2017 r.11 Szef KAS wskazał na dopuszczalność złożenia 
propozycji służby „dzisiejszych funkcjonariuszy, którzy nie będą wykonywać 
bezpośrednio zadań zarezerwowanych wyłącznie dla formacji mundurowej pod 
warunkiem, że będą oni stanowić rezerwę kadrową w przypadkach 
nadzwyczajnych”. Wskazał ponadto, że „ich liczba nie może przekroczyć 4% z 
przyznanego dla danej izby limitu funkcjonariuszy”.  
W IAS w Zielonej Górze rezerwa kadrowa nie została utworzona. Jako przyczynę 
Dyrektor IAS wskazał potrzebę zapewnienia obsady kadrowej dla realizacji zadań 
wykonywanych wyłącznie przez funkcjonariuszy, określonych w art. 2 ustawy o 
Krajowej Administracji Skarbowej12 oraz nowych zadań wynikających z przepisów 
wchodzących w życie z dniem 18 kwietnia 2017 r. ustawy o systemie monitorowania 
drogowego przewozu towarów13.   

(dowód: akta kontroli str. 456)    

Zadania w zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych wykonywał referat 
Obsługi Przedsiębiorców w zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych 
znajdujący się w Pionie Poboru, Egzekucji, Kontroli, Cła i Audytu w IAS. Nad 
referatem nadzór sprawował I Zastępca dyrektora IAS. Komórka Kontroli 
Wewnętrznej oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. audytu wewnętrznego usytuowano 
w Pionie Wsparcia i Zarządzania w IAS (nadzór dyrektora IAS).  

Komórka (referat) likwidacji towarów znajdowała się w Pionie orzecznictwa Urzędu 
Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp., nad którym nadzór sprawował Zastępca 
Naczelnika LUCS. 

Zagadnienie dotyczące reorganizacji kadr opisano w pkt. 1.2 wystąpienia 
pokontrolnego. 

                                                      
11 Znak SC6.0723.2.2017. 
12 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, 
ze zm.), dalej: ustawa o KAS. 
13 Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu 
towarów (Dz. U. poz. 708 ze zm.). 
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(dowód: akta kontroli str. 623) 

1.2.       Proces zatrudnienia w IAS 

1.2.1. Reorganizacja kadr 

Modele struktur organizacyjnych na poziomie centralnym i terenowym zostały 
przekazane przez Szefa KAS pismem z 5 stycznia 2017 r., a założenia dotyczące 
nowego kształtu kadrowego IAS i jednostek podległych wynikały z zaleceń Szefa 
KAS sformułowanych w szczególności w pismach z dnia 27 stycznia, 14 lutego, 31 
marca 2017 r., o czym szerzej w pkt 1.1 wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-11, 141-196, 378-379)    

Faktyczny stan zatrudnienia w jednostkach tworzących IAS w Zielonej Górze, 
według stanu na 28 lutego 2017 r. przedstawiał się następująco, w: 

• IAS – 1.260,05 etatów, w tym 0 funkcjonariuszy; 

• IC – 590 etatów, w tym 572 funkcjonariuszy; 

• UKS – 177 etatów, w tym 0 funkcjonariuszy; 

tj. łącznie 2.027,5 etatów, w tym 572 etaty funkcjonariuszy.   

(dowód: akta kontroli str. 337)   

Plan etatów IAS, uwzględniając zmiany zaistniałe w ciągu roku, zgodnie z pismami 
MF, przedstawiał się następująco: 

• na 1 marca 2017 r. : ogółem – 2.070,3 etaty, w tym: KSC – 583, FSC – 1.448,5, 
POZ – 38,8; 

• na 31 grudnia 2017 r.: ogółem – 1.974 etaty, w tym: KSC – 1.576, FSC – 363, 
POZ – 35; 

• na 30 czerwca 2018 r.: ogółem – 1.930 etaty, w tym: KSC – 1.538, FSC – 357, 
POZ – 35. 

 (dowód: akta kontroli str. 141-147)    

Natomiast stan zatrudnienia w IAS po reorganizacji – na 1 września 2017 r. i na 30 
czerwca 2018 r. był następujący: 

• IAS – 326,5 etatów oraz 330; 

• US - 956,8 etatów oraz 927,85; 

• UCS – 577,5 etatów, z czego 334 funkcjonariuszy, w tym w Pionie zwalczania 
przestępczości ekonomicznej – 222, w Pionie kontroli – 27, w Pionie obsługi 
zgłoszeń celnych – 81, w Pionie wsparcia – 414 oraz 572,6 z czego 351 
funkcjonariuszy; 

                                                      
14 Wg stanu na 30.06.2018 r.  w UCS – 581 etatów (580 osób), z czego 351 funkcjonariuszy, w tym w 
Pionie zwalczania przestępczości ekonomicznej – 253, w Pionie kontroli – 32, w Pionie obsługi 
zgłoszeń celnych – 67, w Pionie wsparcia – 4 (kadra kierownicza-dyrektor i zastępcy). 
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tj. łącznie 1.860,8 etatów, w tym 334 funkcjonariuszy oraz 1.830,45, w tym 351 
funkcjonariuszy, co oznacza, że w okresie od 28 lutego do 31 sierpnia liczba etatów 
zmalała o 166,7 etatów oraz 197,05 odnosząc się do 30 czerwca 2018 r. Liczba 
etatów funkcjonariuszy zmalała w okresie 28 lutego 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.     
o 221, co wynikało z przypisania zadań zgodnie z wytycznymi Szefa KAS (tj. 
funkcjonariuszy skierowano wyłącznie do realizacji zadań Pionu Zwalczania 
Przestępczości Ekonomicznej, Pionu Kontroli i Pionu Obsługi Zgłoszeń Celnych).  

(dowód: akta kontroli str. 9-11)    

Decyzją dyrektora IAS z 6 marca 2017 r.15 powołany został Zespół ds. 
przygotowania opinii dotyczących wstępnych propozycji zatrudnienia/pełnienia 
służby dla pracowników/funkcjonariuszy w jednostkach KAS województwa 
lubuskiego. W tym celu powołano trzy zespoły robocze, przedmiotem ich opinii była 
„wyłącznie kwestia oceny uwzględnienia przez wstępne propozycje 
zatrudnienia/pełnienia służby, w oparciu o kryteria wynikające z art. 165 ust. 7 
ustawy przepisy wprowadzające KAS”16, tj. posiadanych kwalifikacji, przebiegu 
dotychczasowej pracy lub służby, a także dotychczasowe miejsce zamieszkania. 
Opinia Zespołu miała charakter doradczo-pomocniczy.  

 (dowód: akta kontroli str. 197-208)    

Zespoły ds. przygotowania opinii dotyczących wstępnych propozycji 
zatrudnienia/pełnienia służby dla pracowników/funkcjonariuszy, w wyniku 
końcowych prac, negatywnie zaopiniowały wstępne propozycje złożone dwóm 
osobom.  

W związku z reorganizacją: 

• 36 osób nie przyjęło propozycji służby/pracy bądź nie złożyło oświadczenia o 
przyjęciu propozycji, w tym dziewięciu funkcjonariuszy; 

• 80 osobom nie złożono propozycji, w tym 38 funkcjonariuszom i 42 
pracownikom (w tym odpowiednio: 15 i 20 nie posiadającym uprawnień 
emerytalnych); 

tym samym na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające KAS 
stosunek pracy/służby tych osób wygasł. Nie wystąpiły przypadki zatrudniania 
funkcjonariuszy SC-S w urzędach skarbowych. 

Dyrektor IAS wyjaśnił, że Zespoły nie opiniowały czy dana osoba dostanie 
propozycję pracy. Co do zasady opiniowały przydatność danej osoby do konkretnej 
komórki organizacyjnej, na podstawie oceny przebiegu dotychczasowej pracy lub 
służby. Żadna z 35 osób nie spełniała kryteriów ustawowych, niestety nie została 
sporządzona dokumentacja z tego procesu, nie potrafię wskazać jakich kryteriów te 
osoby nie spełniały. Osoby, którym nie przedłożono propozycji pracy/służby nie 
zapewniały efektywnej i skutecznej realizacji zadań, o których mowa w art. 7 ustawy 
o KAS (…). W związku z brakiem ustawowego obowiązku w zakresie 

                                                      
15 Decyzja nr 6/2017, zmieniona w dniu 7.03.2017 r. (decyzja nr 7/2017),  zmieniona w dniu 
9.03.2017 r. (decyzja nr 8/2017). 
16 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji 
Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, ze zm.), dalej: przepisy wprowadzające KAS. 
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dokumentowania nieprzedłożenia propozycji pracy, nie sporządzono żadnej 
pisemnej decyzji. Nie sporządzono również żadnej innej formy dokumentacji, która 
zawierałaby przyczyny braku złożenia propozycji w odniesieniu do wszystkich 
funkcjonariuszy i osób, którym nie przedłożono propozycji pracy lub pełnienia służby 
(…).    

 (dowód: akta kontroli str. 377, 380-382, 383-389, 476-480)    

Dodatkowo ustalono, że: 

• wszyscy pracownicy/funkcjonariusze, którzy nie otrzymali propozycji 
pracy/służby (35), uzyskali pozytywne oceny za ostatni okres pracy/służby, tj. co 
najmniej „na poziomie oczekiwanym”, a 17 z nich „na poziomie powyżej 
oczekiwań”, a jedna osoba – „znacznie powyżej oczekiwań”;     

• spośród 35 pracowników/funkcjonariuszy, którzy nie otrzymali propozycji 
pracy/służby do złożenia oświadczeń, o których mowa w  art. 144 ust. 2 ustawy 
o KAS, zobowiązane były 24 osoby. Analiza oświadczeń wykazała, że:  

− dwie osoby były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa 
wymienionymi w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz o treści tych dokumentów17; 

− jedna pełniła służbę w organach bezpieczeństwa; 

− trzy nie wypełniły w pełni  oświadczenia; 

− jedna osoba na oświadczeniu odnotowała, że jej nazwisko znajduje się w 
archiwum IPN – pracownik złożył „wniosek w lutym 2017 r. o wgląd do 
dokumentów. IPN wszczęło postępowanie, kwerenda będzie trwała ok. 4 
miesięcy”; 

− 17 osób oświadczyło, że nie pełniło służby ani nie pracowało w organach 
bezpieczeństwa państwa, nie była też współpracownikiem tych organów; 

• 13 pracownikom, którzy posiadali uprawienia emerytalne przedłożono 
propozycje pracy18. W odniesieniu do 12 osób dyrektor IAS swoją decyzję 
uzasadnił koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji zadań danej 
komórki organizacyjnej. Jedna osoba była urzędnikiem służby cywilnej19;  

• w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zatrudniono 69 
pracowników KSC oraz sześciu pracowników obsługi.   

(dowód: akta kontroli str. 9-12, 110-114, 324-325, 326-327, 383-389, 391, 472-
473, 474)    

                                                      
17 Dz. U. z 2017 r. poz. 2186. 
18 W tym pięć osób posiadało uprawnienia emerytalne na dzień 1 marca 2017 r., a pozostałe nabyły 
je do końca sierpnia 2017 r. spośród ogółem posiadających uprawnienia emerytalne odpowiednio: 57 
i 33 osoby. 
19 Zatem zastosowanie w tym przypadku miały przepisy art. 170 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1948 ze zm.). 
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Spośród 572 funkcjonariuszy pełniących służbę przed konsolidacją (na dzień 28 
lutego 2017 r.): 204 zostało „ucywilnionych”, 38 funkcjonariuszom  dyrektor IAS nie 
złożył propozycji służby ani pracy, dziewięć osób nie przyjęło złożonej propozycji, a 
siedem zakończyło pracę z dniem 28 lutego 2017 r. 

W okresie 1 marca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r. nie zatrudniono nowych 
funkcjonariuszy „z zewnątrz”, natomiast w przypadku 41 osób przekształcono 
stosunek pracy w stosunek służby (złożono propozycję służby), tj. w odniesieniu do 
byłych pracowników: UKS (20 osób – wszyscy zatrudnieni byli w Dziale 
Dochodzeniowo-Śledczym bądź Dziale Operacyjno-Rozpoznawczym), US (dwie 
osoby) oraz IC i UC (19).    

W piśmie z 27 stycznia oraz 15 lutego 2017 r. Szef KAS zalecił, aby tworząc 
komórki operacyjno-rozpoznawcze w ich składzie uwzględnić pracowników 
wydziałów i oddziałów wywiadu skarbowego UKS oraz pracowników i 
funkcjonariuszy SC.  

Dwóch pracowników US, których stosunki pracy zostały przekształcone w stosunki 
służby, do sierpnia 2014 r. byli funkcjonariuszami celnymi. 

(dowód: akta kontroli str. 176, 209-323, 324-325, 326-331, 332-336, 390, 451-452)  

Szef KAS określił komórki, które powinny być obsadzane wyłącznie 
funkcjonariuszami i/lub cywilami (np. w piśmie z dnia 5 stycznia 2017 r. w załączeniu 
przekazując strukturę KAS na poziomie terenowym), o czym szerzej w pkt 1.1 
wystąpienia pokontrolnego.  

Stan zatrudnienia w komórkach: a) likwidacji towarów, b) obsługi przedsiębiorców w 
zakresie cła, pozwoleń i czynności audytowych oraz c) komórce kontroli 
wewnętrznej przedstawiał się następująco:  

Ad. a) wg stanu na dzień 1 marca 2017 r. – siedmiu funkcjonariuszy, następnie od 1 
września 2017 r. - siedmiu „ucywilnionych” pracowników;  

Ad. b) wg stanu na dzień 1 marca 2017 r. – ośmiu funkcjonariuszy, a na 1 września 
2017 r. – ośmiu „ucywilnionych” pracowników (stan zatrudnienia w tej komórce 
zmniejszył się od 31 grudnia 2017 r. do siedmiu pracowników); 

Ad. c) wg stanu na dzień 1 marca 2017 r. – 12 osób (po sześciu funkcjonariuszy i 
pracowników), wg stanu od dnia 1 września 2017 r. – czterech pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 362) 

1.2.2. Proces odwoławczy 

Do dyrektora IAS w związku z reorganizacją w obszarze zatrudnienia wpłynęło 
łącznie 308 skarg. W ich następstwie, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r., 
zapadło 55 wyroków z czego: 

• 26 dotyczyło spraw, w których były funkcjonariusz skarżył decyzję dyrektora IAS 
w przedmiocie tzw. ucywilnienia. We wszystkich sprawach sąd I instancji uchylił 
zaskarżony akt i uznał obowiązek dyrektora IAS do złożenia skarżącemu 
pisemnej propozycji określającej nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia 
służby. Zasądzono też koszty postępowania sądowego. W odniesieniu do 
wszystkich wyroków dyrektor IAS złożył skargę kasacyjną; 
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• 21 – spraw, w których byli i obecni funkcjonariusze skarżyli bezczynność 
dyrektora IAS w przedmiocie złożenia propozycji służby. W 18 sprawach sąd I 
instancji oddalił skargę20, a w trzech przypadkach sąd uznał obowiązek 
dyrektora IAS do złożenia skarżącemu propozycji określającej nowe warunki 
zatrudnienia albo pełnienia służby, ponadto stwierdził, że organ dopuścił się 
bezczynności21; 

• osiem spraw dotyczyło skarg funkcjonariuszy na decyzję utrzymującą w mocy 
decyzję dyrektora IAS określającą warunki pełnienia służby w SCS. We 
wszystkich sprawach sąd uchylił zaskarżoną decyzję.     

(dowód: akta kontroli str. 338-353, 354-356b) 

Szczegółowemu badaniu poddano 10 wyroków wraz z uzasadnieniem (po pięć:  
prawomocnych i nieprawomocnych) pod kątem ustalenia powodów rozstrzygnięcia. 
W wyniku analizy stwierdzono, że zasadniczym powodem uchylenia przez sąd 
skarżonych aktów, tj. propozycji nowych warunków pracy/służby i płacy, według 
uzasadnienia do wyroków było: 

• w przypadku propozycji składanych funkcjonariuszom (pozostającym w służbie), 
uznanie, że propozycja im złożona stanowi decyzję administracyjną, w związku 
z czym powinna być szczegółowo uzasadniona, w szczególności uwzględnione 
kryteria merytoryczne z art. 165 ust. 7 przepisów wprowadzających KAS 
(obligatoryjne przesłanki, jakimi powinien kierować się dyrektor IAS, w procesie 
składania nowych propozycji). Zdaniem Sądu natomiast uzasadnienie 
propozycji jest lakoniczne i nie czyni zadość wymogom, brak jest odniesienia się 
m.in. do kwalifikacji, przebiegu służby i wskazania, które elementy miały 
znaczenie w złożeniu takiej a nie innej propozycji. W ocenie Sądu sprawy te nie 
zostały należycie wyjaśnione, ocenione i uzasadnione. Dopiero po prawidłowo, 
pod względem proceduralnym, zbudowanej podstawie faktycznej 
rozstrzygnięcia będzie możliwe wypowiedzenie się co do zasadności zarzutów 
skargi; 

• w przypadku propozycji składanych funkcjonariuszom „ucywilnianym” – sąd 
uznał prawidłowość działania dyrektora IAS polegającą na złożeniu propozycji 
pracy (a nie służby), zakwestionował natomiast brak wskazania i oceny 
kryteriów jakie organ powinien wziąć pod uwagę. W ocenie Sądu sprawy te nie 
zostały należycie wyjaśnione, ocenione i uzasadnione. 

W odniesieniu do wyroków prawomocnych, w których sąd zobowiązał dyrektora IAS 
do wydania ponownej decyzji stwierdzono, że dyrektor IAS wykonał orzeczenie 
sądu.  

(dowód: akta kontroli str. 338-353, 354-357, 358-361, 392) 

1.2.3. Zmiany w kształcie zatrudnienia w komórkach podatku akcyzowego i 

podatku od gier 

                                                      
20 Pięć wyroków prawomocnych, a w odniesieniu do 13 wniesiono skargę kasacyjną. 
21 Wyroki nieprawomocne.  
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Stan zatrudnienia ogółem w komórkach podatku akcyzowego i podatku od gier 
kształtował się, według stanu na dzień 1 marca 2017 r., 1 września 2017 r., 30 
czerwca 2018 r., następująco: 46, 36, 38 pracowników, w tym w: 

• IAS odpowiednio: 10, 8, 9; 

• ELO (współpraca administracyjna w dziedzinie podatków akcyzowych w IAS 
realizującej zadania centralne): 6 (w całym okresie); 

• I US w Zielonej Górze: 14, 9, 10; 

• US w Gorzowie Wlkp.: 8, 7, 7; 

• LUCS (funkcjonariusze realizujący zadania m.in. związane z podatkiem 
akcyzowym i od gier – w komórkach kontroli celno-skarbowej i komórkach 
postępowań podatkowych); 8, 6, 6. 

(dowód: akta kontroli str. 363-370)   

M.in. w piśmie z 27 stycznia 2017 r.22 skierowanym do dyrektorów IS - 
Koordynatorów do utworzenia i organizacji KAS, Szef KAS polecił m.in. (…) w celu 
zapewnienia ciągłości realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego, podatku od 
gier, poboru należności celnych, funkcji wierzycielskich oraz egzekucji polecam, aby 
wszyscy funkcjonariusze oraz pracownicy Służby Celnej, którzy realizowali 
przedmiotowe zadania według stanu na dzień 30 września 2016 r. w Izbach 
Celnych, Urzędach Celnych oraz Oddziałach Celnych zostali uwzględnieni w 
zasobach kadrowych urzędów skarbowych lub izb administracji skarbowej (w 
zakresie orzecznictwa II instancji) wraz z przekształceniem stosunku służby 
funkcjonariuszy w stosunek pracy. W efekcie musi zostać zapewniona 
dotychczasowa etatyzacja w zakresie wspomnianych zadań (włączając w to 
istniejące w tych obszarach wakaty).  

(dowód: akta kontroli str. 192-197)    

Zadania związane z realizacją podatku akcyzowego i podatku od gier, według stanu 
na dzień 30 września 2016 r., realizowało łącznie 47 osób.   

(dowód: akta kontroli str. 475-475a)    

Dyrektor IAS wyjaśnił, że proces etatyzacji wszystkich jednostek w województwie 
nie został zakończony. Obliczone wartości etatów zostały przypisane do 
poszczególnych jednostek. W tym momencie trwają nabory, by zapełnić istniejące 
wakaty. Zakończenie tego procesu będzie oznaczało zakończenie etatyzacji również 
obszaru akcyzy (…). Wobec globalnego spadku zatrudnienia w całej Izbie (…), nie 
sposób twierdzić, iż obszar akcyzy jako jedyny miałby pozostać na poziomie z 30 
września 2016 r. należało bowiem gospodarować dostępnymi etatami w taki sposób, 
by sprawnie i efektywnie wykonać wszystkie nałożone na tutejsze jednostki 
obowiązki.     

                                                      
22 Również w piśmie z 10.02.2017 r. 
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Ustalono, że spośród toczących się naborów do KAS w województwie lubuskim 
żadne z nich nie dotyczy zatrudnienia na stanowisku związanym z realizacją zadań 
w zakresie podatku akcyzowego. 

(dowód: akta kontroli str. 476-480, 481)    

W okresie od 1 marca 2017 r. spośród 46 zatrudnionych na stanowisku związanym 
z realizacją zadań w zakresie podatku akcyzowego i od gier: 

• jednej osobie nie złożono propozycji pracy, z uwagi na osiągnięcie wieku 
emerytalnego; 

• trzy osoby nie przyjęły propozycji pracy; 

• dziewięć osób przeniesiono do innych komórek, z tego pięć osób przeniesiono 
do komórek organizacyjnych nie realizujących zadań dotyczących akcyzy, a 
cztery osoby (z szacowanej liczby osób) do obsługi deklaracji AKC-U pozostały 
w oddziałach celnych; 

• do realizacji zadań dotyczących m.in. akcyzy w komórkach kontroli celno-
skarbowej i postepowania podatkowego LUCS skierowano sześć osób 
(przesunięto cztery osoby z innych komórek organizacyjnych i dwie w ramach 
alokacji); 

• nabory zewnętrzne nie były przeprowadzane.   

Według stanu na 10 września 2018 r. zatrudnionych realizujących zadania w 
ramach akcyzy było łącznie 39 osób.  

(dowód: akta kontroli str. 475-476)    

Z uzyskanych informacji wynika, że naczelnik I US w Zielonej Górze widzi potrzebę 
zatrudnienia dodatkowo jednej osoby, co zaplanowane jest na 2019 r., a naczelnik 
US w Gorzowie Wlkp. ocenił, iż obsada kadrowa jest wystarczająca.  

(dowód: akta kontroli str. 617-622)    

1.2.4. Zmiany w komórce zwalczania przestępczości ekonomicznej 

Według stanu na dzień 1 września 2017 r. w Pionie zwalczania przestępczości 
ekonomicznej LUCS służbę pełniło 222 funkcjonariuszy (w tym ośmiu wykonujących 
czynności z zakresu obserwacji oraz dwóch z zakresu analizy kryminalnej), w tym 
przeniesionych z komórek organizacyjnych służby celnej - 204 oraz z UKS – 18. 

Z byłego Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej: 

• jeden funkcjonariusz nie otrzymał propozycji (nie zajmował się on obserwacją 
ani analizą kryminalną); 

• jeden funkcjonariusz otrzymał propozycję pracy w służbie cywilnej poza pionem 
zwalczania przestępczości ekonomicznej UCS; 

• 71 funkcjonariuszy otrzymało propozycję służby w Pionie zwalczania 
przestępczości ekonomicznej. 

W zależności od specyfiki zadań wykonywanych w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych przedmiotowego pionu brano pod uwagę umiejętności, kwalifikacje 
i uprawnienia. I tak na przykład, w naborze do SENT brano pod uwagę posiadanie 
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prawa jazdy (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie: ukończenie szkolenia z zakresu 
broni palnej, z zakresu Taktyki i Techniki Interwencyjnej (TiTi), uprawnienia do 
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz samochodami ciężarowymi.   

Obowiązek przeprowadzenia postępowań weryfikacyjnych w związku z brakiem 
dopuszczenia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle 
tajne” istniał w stosunku do 10 funkcjonariuszy – kierowników komórek 
organizacyjnych w przedmiotowym pionie. Wobec wszystkich funkcjonariuszy 
przeprowadzono postępowania, które zakończyły się wydaniem poświadczeń 
bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne” (zakończenie postępowań - w miesiącach 
maj-lipiec 2017 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 371-376)    

Zagadnienie dotyczące regulaminów organizacyjnych IAS zostało opisane w pkt 1.4 
wystąpienia pokontrolnego. 
 
1.2.5. Wybrane dane dotyczące ustalania nowych warunków zatrudniania i 

pełnienia obowiązków 

Badanie dokumentacji 20 funkcjonariuszy Pionu zwalczania przestępczości i 20 
pracowników komórek Podatku akcyzowego i podatku od gier wykazało, że: 

• pracownicy i funkcjonariusze otrzymali pisemne informacje o miejscu pełnienia 
służby/pracy do dnia 28 lutego 2017 r., tj. przed dniem wejścia w życie 
regulaminu organizacyjnego IAS (3 marca 2017 r.), co było zgodne z art. 165 
ust. 2 i 6 przepisów wprowadzających KAS; 

• propozycje określające nowe warunki zatrudnienia składane były 
pracownikom/funkcjonariuszom w kwietniu-maju 2017 r., co było zgodne z art. 
166 ust. 7 przepisów wprowadzających KAS, w następstwie przyjęcia propozycji 
nowych warunków zatrudnienia odrębnych umów/angaży nie zawierano; 

• zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
funkcjonariusza/pracownika zostały sporządzone przez kierowników komórek - 
licząc od dnia objęcia przez te osoby nowego stanowiska dla: 

− Pionu zwalczania przestępczości w terminie do 1 miesiąca – sześciu 
funkcjonariuszy23, w okresie od 1 do 6 miesięcy - ośmiu,  w terminie ok. 9 
miesięcy – jeden,  4 - w terminie ok. 11 m-cy – czterech  i ponad rok (393 
dni – tj. w trakcie kontroli) - jeden;   

− Podatku akcyzowego i podatku od gier w terminie do 1 miesiąca – 14 
pracownikom24, pozostałym sześciu – w okresie od 5 do 6 miesięcy; 

• zakresy obowiązków były następnie zatwierdzone przez naczelników US lub 
LUCS (z upoważnienia dyrektora IAS), i tak w przypadku: 

                                                      
23 Nie wystąpił przypadek sporządzenia Karty zakresu obowiązków i uprawnień w terminie do 14 dni 
od dnia objęcia nowego stanowiska. 
24 W tym, dla 10 pracowników – do 14 dni. 
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− Pionu zwalczania przestępczości: w terminie do 1 m-ca – dla dziewięciu 
funkcjonariuszy; do 3 m-cy – dla pięciu; , do 5 m-cy – dla dwóch, 4 do 6    
m-cy – dla czterech;  

− pracowników komórek Podatku akcyzowego i podatku od gier – 
zatwierdzono zakresy czynności w terminie 1 miesiąca od dnia ich 
sporządzenia;    

• sporządzone zakresy obowiązków były adekwatne do zadań przypisanych dla 
komórek organizacyjnych, do których zostali przydzieleni.  

 (dowód: akta kontroli str. 399-405)   

Zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego, do zadań dyrektora należy 
ogólne kierownictwo i nadzór nad pracą pracowników jednostki organizacyjnej, a 
ponadto dyrektor zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz efektywne 
funkcjonowanie IAS i podległych urzędów, w tym prawidłową politykę kadrową. 

Dyrektor IAS w wyjaśnieniach wskazał na pismo z dnia 12.06.2017 r., w którym 
poinformował o konieczności przystąpienia do ustalania zakresów obowiązków i 
odpowiedzialności dla podległych pracowników i funkcjonariuszy, przy 
wykorzystaniu  programu Qasystent. Dyrektor IAS wyjaśnił, że „naczelnicy urzędów 
nie zgłaszali problemów związanych z przygotowaniem zakresów obowiązków 
skutkujących opóźnieniem. Opóźnienie w procesie sporządzania propozycji 
zakresów obowiązków funkcjonariuszy pionu zwalczania przestępczości LUCS i 
Referatu Podatku Akcyzowego i Gier IAS było spowodowane przede wszystkim 
problemami z dostępnością i funkcjonalnością programu Qasystent. Z wyjaśnień 
uzyskanych od bezpośrednich przełożonych wynika, że pracownicy oraz 
funkcjonariusze zostali zapoznani z zakresami obowiązków na etapie ich 
sporządzania, dodatkowo dla znacznej części pracowników oraz funkcjonariuszy 
zakresy zadań/obowiązków nie uległy zmianie”. 

(dowód: akta kontroli str. 96-109, 393-398)   

Badanie dokumentacji 15 osób kadry nadzorującej (zastępcy naczelników urzędów 
skarbowych oraz urzędu celno-skarbowego) w IAS wykazało, że w związku z 
reorganizacją osoby te: 

• otrzymały stosowne angaże (powołanie oraz nowe warunki zatrudnienia), na 
objęcie stanowisk kierowniczych wynikających ze struktury organizacyjnej 
jednostki; 

• wszystkie osoby posiadały upoważnienia, które na podstawie art. 231 przepisów 
wprowadzających KAS, zachowały ważność do dnia 31 maja 2017 r. – do tego 
dnia wydano nowe upoważnienia na okres od 1 czerwca 2017 r.; 

• za wyjątkiem jednej osoby, która odbyła jedynie szkolenie wstępne, wszystkie 
osoby posiadały ważne zaświadczenie o odbyciu okresowego szkolenia BHP;  

• osiem osób otrzymało skierowania na badania lekarskie i dostarczyło stosowne 
zaświadczenia, a pozostałe siedem posiadało aktualne orzeczenia lekarskie 
(art. 229 § 11 pkt 1 ustawy Kodeks pracy). 
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 (dowód: akta kontroli str. 120-123)  

Analizie poddano dokumentację wszystkich zatrudnionych funkcjonariuszy w dwóch 
komórkach LUCS, tj. Referacie Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb 
Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku oraz w Wieloosobowym stanowisku – 
Grupa zadaniowa ds. środków odurzających25. Analiza wykazała, że: 

• w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. stan zatrudnienia w 
Referacie oraz w Wieloosobowym stanowisku był niezmienny i wynosił 
odpowiednio: pięciu oraz czterech funkcjonariuszy;    

• w komórkach tych nie zatrudniono pracowników „cywilnych”, a wszyscy 
zatrudnieni byli do dnia 28 lutego 2017 r. funkcjonariuszami Izby Celnej; 

• wszyscy funkcjonariusze zostali upoważnieni do przetwarzania danych 
osobowych w dniu 31 maja 2017 r., byli przeszkoleni za znajomości systemów 
informatycznych oraz posiadali do nich stosowne uprawnienia;   

• wszystkie osoby, ukończyły kurs celny dedykowany funkcjonariuszom celnym. 

(dowód: akta kontroli str. 115-119)    

Dyrektor IAS zwracał się do Szefa KAS z zapytaniami w kwestiach przekazanych 
wytycznych i innych problemów26. Zapytania dotyczyły m.in. braku: 

• określenia przez szefa KAS procedur dot. obiegu dokumentów w LUCS oraz 
konfiguracji nowych komórek organizacyjnych w SZD (obszar ds. informatyki); 

• systemu do ewidencjonowania spraw karnych skarbowych; 

• informacji z MF odnośnie sprawozdań, raportów i mierników jakie będą 
obowiązywały po utworzeniu KAS (obszar sprawozdawczość); 

• informacji odnośnie hurtowni danych (WHTAX, SPR) – obszar 
sprawozdawczość; 

• nowych procedur dot. kontroli zarządczej; 

• zarządzeń dot. współpracy międzynarodowej; 

• uregulowań w zakresie realizacji wniosków o wymianę informacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 124-140)   

Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy o KAS, w jednostkach organizacyjnych KAS nie 
mogą być zatrudnieni m.in. małżonkowie, jeżeli powstałby pomiędzy nimi stosunek 
podległości służbowej. W związku z istnieniem takiej podległości na dyrektorze IAS, 
ciążył obowiązek bezzwłocznego poinformowania Szefa KAS o istnieniu podległości 
między małżonkami (ust. 4 i 5). 

Ustalono, iż w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. zatrudnieni byli małżonkowie 
pomiędzy którymi istniała podległość służbowa (trzeci zastępca Naczelnika i 

                                                      
25 Łącznie dziewięciu funkcjonariuszy. 
26 Pięciokrotnie w lutym 2017 r. i jeden raz w listopadzie 2017 r. 
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kierująca Działem Sekretariatu, do zadań którego należała m.in. obsługa 
Sekretariatu Naczelnika US i jego zastępców).  

O zaistnieniu podległości między małżonkami dyrektor IAS nie informował Szefa 
KAS.  

Kierująca Działem Sekretariatu w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wlkp. była 
zatrudniona równocześnie na stanowisku Naczelnika Wydziału Kadr i Szkoleń w IAS 
w Zielonej Górze (w ramach jednego etatu). 

(dowód: akta kontroli str. 380-382, 625-687) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Nieskierowanie na okresowe szkolenie z BHP jednego spośród 15 
zastępców naczelników z podległych urzędów skarbowych,  co było niezgodne z 
§15 ust. 2 w zw. z §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy27. 

Dyrektor IAS wyjaśnił, że wynikało to z niewłaściwego przepływu informacji z 
komórki kadr do komórki BHP o planowanym awansie. 

(dowód: akta kontroli str. 96-109, 120-123) 

2. Dyrektor IAS, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 147 ust. 4 i 5 ustawy 
o KAS, nie poinformował Szefa KAS o zaistnieniu podległości służbowej pomiędzy 
małżonkami zatrudnionymi w jednostce podległej (US w Gorzowie Wlkp.). 

Dyrektor IAS wyjaśnił, iż w jego ocenie podległość między tymi osobami nie istnieje 
– na co wskazuje konstrukcja systemu zastępstw wynikająca z regulaminu 
organizacyjnego Urzędu. 

W ocenie NIK argumentacja dyrektora IAS nie znajduje uzasadnienia ani w stanie 
faktycznym ani prawnym.  Zapisy regulaminu organizacyjnego Urzędu wskazują 
wprawdzie, iż bezpośredni nadzór nad Działem Sekretariatu sprawuje Naczelnik US, 
a w razie jednoczesnej nieobecności Naczelnika oraz jego I i II zastępcy, 
kompetencje i odpowiedzialność Naczelnika przejmuje osoba przez niego 
wyznaczona, ale do jednego z podstawowych zadań tego Działu należy m.in. 
obsługa sekretariatu całego kierownictwa US, co wynika wprost z § 8 regulaminu 
organizacyjnego Urzędu. 

Sformułowana w przepisie podległość służbowa nie oznacza „podległości 
bezpośredniej”, zatem należy przyjąć, że dotyczy on wszelkich przypadków 
podległości, także tej mniej lub bardziej pośredniej. Ma to szczególne znaczenie w 
służbie cywilnej, wobec jej ustawowo określonej wielostopniowej hierarchii28.   

 (dowód: akta kontroli str. 380-382, 625-627, 642-687) 
 

NIK zwraca uwagę że, wprawdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
utrwalonym orzecznictwem, powinność zaznajomienia pracowników podejmujących 
pracę z zakresem ich obowiązków oraz ze sposobem wykonywania pracy na 
                                                      
27 Dz.U. z 2004 r., Nr 180 poz.1860 ze zm. 
28 Komentarz do art. 79 ustawy o służbie cywilnej; S. Płażek.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej 

działalności  
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wyznaczonym stanowisku może być realizowana również w formie informacji ustnej,  
to ze względów dowodowych zasadne jest zastosowanie formy pisemnej. 
Pracodawca dysponuje wówczas dokumentem odzwierciedlającym wypełnienie 
ciążącego na nim obowiązku, a pracownik nie ma wątpliwości czego oczekuje od 
niego pracodawca i na co zgodziły się obie strony podczas zawierania umowy.   

1.2.6. Kontrola i audyt 

W IAS, w związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, 
przeprowadzono: 

• kontrolę w zakresie Weryfikacji informacji sygnalnych, zrealizowaną przez Biuro 
Szefa KAS w kwietniu 2017 r. Kontrola dotyczyła w szczególności zasilenia 
kadrowego niektórych komórek – nie stwierdzono w tym zakresie żadnych 
nieprawidłowości; 

• audyt wewnętrzny realizacji zadań w zakresie podatku akcyzowego i podatku od 
gier w IAS i podległych jednostek w kontekście utworzenia KAS (sprawozdanie 
z 11.08.2017 r.). Obiektami audytu były: 

- kompetencje poszczególnych jednostek organizacyjnych IAS w Zielonej Górze 
w zakresie akcyzy i gier – zalecono m.in. uporządkowanie zadań wskazanych 
komórek w obszarze akcyzy i gier, w tym dokonanie niezbędnych modyfikacji 
w Statucie; 

- zasoby kadrowe dedykowane do realizacji zadań w obszarze akcyzy i gier – 
zalecono m.in. zwiększenie i ustabilizowanie obsady kadrowej w komórkach 
realizujących zadania z obszaru akcyzy i gier, uruchomienie cyklu szkoleń 
wewnętrznych i na szczeblu Ministerstwa Finansów w zakresie podatku 
akcyzowego i podatku od gier, procedury Ordynacji podatkowej oraz obsługi 
określonych systemów informatycznych; 

- obciążenie pracą komórki podatku akcyzowego i podatku od gier – zalecono 
podjąć starania w celu likwidacji opóźnień realizacji zadań; 

- organizacja pracy – zalecono zdiagnozowanie potrzeby dostępu do 
wskazanych systemów i baz informatycznych niezbędnych do realizacji zadań 
i niezwłoczne zapewnienie dostępu zgodnie z potrzebami; rozszerzenie 
program eOURUS służącego do prowadzenia czynności sprawdzających z 
podatku akcyzowego (brak typu podatku Akcyza w programie) w urzędzie 
skarbowym w Gorzowie Wlkp.; 

- nadzór funkcjonalny i merytoryczny – nie wydano zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 23-95) 

Zalecenia wydane w związku z zadaniem audytowym zostały zrealizowane, za 
wyjątkiem zalecenia dotyczącego obsady kadrowej w I US w Zielonej Górze. 
Zagadnienie szerzej opisano w pkt 1.2.3 wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 96-109, 380-382) 
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1.2.7. Reorganizacja audytu wewnętrznego 

Przed konsolidacją, w jednostkach, które utworzyły lubuską IAS zatrudnionych było 
łącznie czterech audytorów wewnętrznych – dwóch na Wieloosobowym Stanowisku 
Audytu Wewnętrznego IC (funkcjonariusze) oraz po jednym w UKS i IAS.   

(dowód: akta kontroli str. 688) 

W przypadku dwóch audytorów dyrektor IAS zmienił warunki zatrudnienia tych osób. 
I tak:  

• audytorowi IAS w propozycji zatrudnienia z 17 maja 2017 r. wskazał stanowisko 
naczelnika Wydziału Logistyki i Usług w IAS w Zielonej Górze; 

• kierującemu Wieloosobowym Stanowiskiem Audytu Wewnętrznego IC 
(funkcjonariusz) w propozycji służby z 24 maja 2017 r. wskazał stanowisko 
młodszego eksperta służby celno-skarbowej (w UCS - komórka SENT). W tym 
przypadku nastąpiło również obniżenie wynagrodzenia. 

Dokonując zmiany warunków zatrudnienia, w odniesieniu do żadnej z tych osób 
dyrektor IAS nie występował o zgodę Komitetu Audytu, wynikającą z art. 281 i art. 
277 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.29 

O konieczności wystąpienia do Komitetu Audytu o wyrażenie zgody na zmianę 
warunków pracy lub płacy kierownika komórki audytu Ministerstwo Finansów 
przypomniało dyrektorom wszystkich IAS pismem z 16 lutego 2017 r.30 (do IAS w 
Zielonej Górze pismo to wpłynęło 20 lutego 2017 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 689-694, 724-737, 755) 

Były audytor IC (obecnie młodszy ekspert służby celno-skarbowej) złożył w dniu 23 
czerwca 2017 r. wniosek do dyrektora IAS o ponownie rozpatrzenie sprawy w 
przedmiocie propozycji, wskazując m.in. na ustalenie odmiennych warunków pracy i 
wynagrodzenia bez wymaganej przepisami ustawy o finansach publicznych zgody 
Komitetu Audytu.  

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy dyrektor IAS wydał w dniu 17 listopada 2017 r. 
decyzję, w której ustalił warunki pełnienia służby w sposób niezmieniony do 
propozycji służby przedstawionej w maju 2017 r.  

Były audytor IC zaskarżył ww. decyzję dyrektora IAS do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Sąd uchylił decyzję dyrektora IAS wyrokiem z 
28 marca 2018 r.31 wskazując m.in. na brak należytego – ze strony dyrektora IAS – 
wyjaśnienia, oceny i uzasadnienia sprawy. 

Dyrektor IAS w dniu 19 lipca 2018 r. wydał ponowną decyzję ustalającą byłemu 
audytorowi IC warunki pełnienia służby (stanowisko i wynagrodzenie pozostawił bez 
zmian).   

(dowód: akta kontroli str. 698-722) 

                                                      
29 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), 
dalej: ustawa o finansach publicznych. 
30 Znak: PW1.501.2017 przekazane pismem z dnia 17 lutego 2017 r., znak: RS2.0723.14.2017. 
31 Uprawomocnienie wyroku nastąpiło 15 maja 2018 r. 
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Pozostali audytorzy wewnętrzni (dwie osoby) z jednostek, które utworzyły lubuską 
IAS otrzymały w maju 2017 r.  propozycję pracy na Wieloosobowym Stanowisku do 
spraw Audytu Wewnętrznego IAS (wynagrodzenie nie zostało zmienione). 

Jedna z tych osób (były funkcjonariusz z IC) w dacie utworzenia KAS posiadała 
uprawnienia emerytalne. Kierowanie komórką audytu w IAS powierzono byłemu 
audytorowi UKS. 

W grudniu 2017 r. zatrudnienie w komórce audytu IAS zwiększono o kolejną osobę 
(były asystent audytu wewnętrznego w IC).  

(dowód: akta kontroli str. 110-114a, 688-754) 

Wszystkie osoby, które były/są zatrudnione w komórce audytu legitymowały się 
uprawnieniami wymaganymi art. 286 ustawy o finansach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 688) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
 
Dyrektor IAS w przypadku dwóch audytorów wewnętrznych z jednostek, które 
utworzyły lubuską KAS, (tj. audytora wewnętrznego IAS oraz kierującego komórką 
audytu wewnętrznego IC) zmienił ich warunki zatrudnienia bez uzyskania zgody 
Komitetu Audytu, wymaganej w tych przypadkach z art. 281 i art. 277 ust. 4 ustawy 
o finansach publicznych. 

Dyrektor IAS, w odniesieniu do audytora IAS wyjaśnił, iż zmiana na stanowisko 
naczelnika wydziału stanowiła awans i została ona dokonana za zgodą tej osoby, a 
kwestia wystąpienia do Komitetu Audytu została przeoczona. 

W odniesieniu do kierującego komórką audytu wewnętrznego IC wyjaśnił, że osoba 
ta kierowała komórką (Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego IC), 
która z dniem 1 marca 2017 r. z uwagi na konsolidację przestała istnieć (jak i sama 
IC) – z uwagi na reorganizację. Zatem w ocenie dyrektora IAS nie było obowiązku 
uzyskania zgody właściwego komitetu audytu. 

NIK podziela stanowisko MF wyrażone w piśmie z 16 lutego 2017 r. skierowanym 
m.in. do dyrektorów izb skarbowych, zgodnie z którym dyrektor właściwej izby 
skarbowej powinien wystąpić do Komitetu Audytu o wyrażenie zgody na zmianę 
warunków pracy lub płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego, w przypadku, 
gdy do dnia 31 maja 2017 r. planowana jest modyfikacja jego warunków pracy lub 
płacy albo rozwiązanie stosunku pracy (a zatem sytuacja, która dotyczyła 
kierującego komórką audytu w byłej IC).  

 (dowód: akta kontroli str. 380-382, 476-480, 689-694, 724-737, 755) 

 

 

 

 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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1.3.  Wynagrodzenia 

Łączna kwota wydatków na wynagrodzenia jednostek, które utworzyły IAS wyniosła: 
w 2016 r. – 127.982,1 tys. zł32, w 2017 r. – 128.579,2 tys. zł33, na koniec II półrocza 
2018 r. – 63.344,6 tys. zł34. 

(dowód: akta kontroli str. 209) 

Przeciętne wynagrodzenia35 według stanu na koniec 2016,  2017 i II półrocza 
2018 r. wynosiło odpowiednio: 

• dla pracownika korpusu służby cywilnej – 5.013,07 zł, 5.862,58 zł i 5.884,29 zł; 

• dla pracownika nie objętego mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 
3.305,38 zł, 3.613,00 zł i 3.824,86 zł; 

• dla funkcjonariusza – 6.390,94 zł, 6.694,16 zł i 7.008,27 zł (dla celów 
porównawczych na koniec II półrocza 2018 r. wskazano przeciętne 
wynagrodzenie „ubruttowione”36. Przeciętne wynagrodzenie przed 
„ubruttowieniem” w tym okresie wyniosło 6.354,38 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 209-214) 

W związku z faktem, iż utworzenie IAS spowodowało skonsolidowanie trzech 
struktur o znaczenie zróżnicowanych poziomach wynagrodzeń, celem  ujednolicenia 
siatki płac w IAS wypracowano zasady regulacji wynagrodzeń (zasady te były 
przedmiotem konsultacji ze związkami zawodowymi). 

Założono, iż mnożnik kwoty bazowej będzie korelował z zajmowanym stanowiskiem 
i stopniem skomplikowania zadań, a regulacja (wzrost) wynagrodzeń będzie 
następował wieloetapowo – w miarę przekazywanych przez MF środków 
finansowych.  

(dowód: akta kontroli str. 219-224) 

W 2017 r. MF zwiększało czterokrotnie37 plan finansowy IAS w zakresie 
wynagrodzeń, w wyniku których środki na wynagrodzenia dla: 

• pracowników korpusu służby cywilnej zwiększono o 2.281.954 zł (w tym 60.161 
zł wyłącznie dla pracowników wykonujących zadania z obszaru IT); 

• pracowników obsługi – zwiększono o 40.043 zł; 
                                                      
32 W tym: IC i UC – 45.374,9 tys. zł, UKS – 14.106,5 tys. zł, IS – 10.626,0 tys. zł, 
US – 57.874,7 tys. zł.   
33 W tym: IAS (w tym też pracownicy IC i UKS, którzy przeszli do pracy w IAS) – 17.734,3 tys. zł, 
UCS (w tym też pracownicy UKS, IC i UC którzy od 1 marca 2017 r. pracują w UCS) – 52.037,7 tys. 
zł, US – 58.807,3 tys. zł. 
34 W tym: IAS – 11.060,1 tys. zł, UCS – 22.222,3 tys. zł i UC – 30.062,1 tys. zł. 
35 Dla poszczególnych kategorii, tj. pracowników korpusu służby cywilnej, pracowników nieobjętych 
mnożnikowym systemem wynagrodzeń i funkcjonariuszy.   
36 Zwiększone o współczynnik 112,6889%, tj. o składki na ubezpieczenie społeczne, które w 
przypadku funkcjonariuszy celno-skarbowych nie są potrącane z ich wynagrodzeń począwszy od 1 
stycznia 2018 r. – w związku z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura 
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1321). 
37 21 września 2017 r., 26 września 2017 r., 11 grudnia 2017 r. i 14 grudnia 2017 r. 
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• funkcjonariuszy – zwiększono o 8.000 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 225) 

Z uwagi na niezakończone w IAS prace związane z wartościowaniem stanowisk 
(opisano w pkt 1.4 wystąpienia pokontrolnego) regulacja płac odbywała się w 
oparciu o rozwiązanie „zastępcze” – dokonano klasyfikacji zadań wykonywanych 
przez poszczególne jednostki organizacyjne (IAS, urzędy skarbowe, UCS) dzieląc je 
na trzy poziomy skomplikowania. Kierujący poszczególnymi jednostkami 
organizacyjnymi dokonali przypisania poszczególnych pracowników do właściwego 
poziomu złożoności zadań. Regulacją wynagrodzeń objęto wszystkich członków 
korpusu służby cywilnej i pracowników obsługi oraz część funkcjonariuszy służby 
celno-skarbowej38. 

Zastępca dyrektora IAS wskazał, iż kierownictwo IAS ma świadomość 
niedoskonałości zastosowanego rozwiązania – dlatego zastąpione będzie ono 
wynikami wartościowania. 

(dowód: akta kontroli str. 233-235) 

Liczba funkcjonariuszy/pracowników zatrudnionych z wynagrodzeniem zasadniczym 
wyznaczonym o mnożnik w wysokości 1,61 i więcej, według stanu na dzień przed i 
po wprowadzeniu reformy (1 marca 2017 r.), wynosiła odpowiednio: 1.093 oraz 
1.092 osoby. 

(dowód: akta kontroli str. 482) 

W zakresie realizacji zapisów § 1 ust. 1 Porozumienia w sprawie zabezpieczenia 
praw i interesów pracowników oraz funkcjonariuszy oraz zabezpieczenia realizacji 
zadań organów państwa w związku z wdrażaniem Krajowej Administracji 
Skarbowej39, zawartym 1 marca 2017 r. pomiędzy Szefem KAS a przedstawicielami 
NSZZ Solidarność (dalej: Porozumienie) ustalono, że według stanu na dzień  
1 września 2017 r. wynagrodzenie lub uposażenie zasadnicze niższe niż 3.000 zł 
brutto (wg mnożnika kwoty bazowej poniżej 1,61) posiadało 12 funkcjonariuszy oraz 
10 pracowników korpusu służby cywilnej.  

(dowód: akta kontroli str. 483-488)  

Wynagrodzenia tych pracowników od dnia 1.10.2017 r. zostały podwyższone do 
1,61 mnożnika kwoty bazowej, natomiast uposażenia funkcjonariuszy podwyższono 
z dniem 1 grudnia 2017 r. (odpowiednio do 1,627 i 1,700 mnożnika kwoty bazowej).   

(dowód: akta kontroli str. 489-512)  

Analiza wynagrodzeń 54 funkcjonariuszy/pracowników40 na dzień przed 
wprowadzeniem reformy (28 lutego 2017 r.) oraz po jej wprowadzeniu (1 września 
2017 r.) wykazała, że: 

                                                      
38 23 osoby – regulacja dotyczyła przede wszystkim funkcjonariuszy z najniższym mnożnikiem 
wynagrodzenia. 
39 Strony Porozumienia przyjęły, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników oraz uposażenie 
funkcjonariuszy w roku 2017 nie będzie niższe niż 3.000 zł brutto. 
40 20 funkcjonariuszy zatrudnionych w Pionie Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej (Drugi Dział 
Dochodzeniowo-Śledczy), 32 byłych funkcjonariuszy w komórkach podatku akcyzowego i podatku od 
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• funkcjonariuszom pozostałym w służbie nie zmieniono mnożnika wynagrodzenia 
zasadniczego; 

• wszyscy pozostali pracownicy otrzymali wynagrodzenia zasadnicze wyliczone w 
oparciu o mnożnik równy lub wyższy niż na dzień 28 lutego 2017 r.;  

• wzrosty wynagrodzeń wyniosły od 113,69 zł brutto do 544,80 zł brutto,  
w jednym przypadku wzrost wynagrodzenia wyniósł 1.161,99 zł brutto  
z uwagi na zmianę stanowiska; 

• nie wystąpiły oszczędności z tytułu przekształcenia stosunku służby  
w stosunek pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 513-520) 

Spośród 113 pracowników, którym przy składaniu propozycji zaproponowano 
wynagrodzenie niższe niż dotychczasowe – 10 nie przyjęło propozycji (ok. 9%). 

(dowód: akta kontroli str. 521-527) 

Dyrektor IAS decyzją nr 234/2017 z dnia 15 marca 2017 r. powołał siedmioosobowy 
Zespół ds. opracowania sekwencji stanowisk pracy oraz zasad przyznawania 
pracownikom Służby Cywilnej stopni służbowych. W związku  
z koniecznością przedstawienia propozycji zatrudnienia w jednostkach 
organizacyjnych KAS,  Zespół opracował tabele tzw. sekwencje stanowisk pracy dla 
IAS, urzędów skarbowych oraz UCS. 

Dokonano podziału stanowisk na: 1) samodzielne; 2) specjalistyczne;                      
3) wspomagające. Do każdej z ww. kategorii przypisano zhierarchizowaną grupę 
stanowisk41.  Funkcjonowało również jedno stanowisko koordynujące – Pełnomocnik 
ds. ochrony informacji niejawnych.  

Określono również: 

• kryteria przydzielenia stanowiska służbowego, do których zaliczały się:              
1) wymogi formalne wynikające z rozporządzenia; 2) charakter zadań 
(złożoność/trudność); 3) rola stanowiska w organizacji; 4) przebieg pracy 
(dotychczasowa ocena pracy i doświadczenie)42; 

• sytuacje, w których przydzielane są stanowiska samodzielne43 oraz w komórce 
egzekucji administracyjnej44. 

Jednocześnie dyrektor IAS zastrzegł sobie prawo do odstąpienia od stosowania ww. 
zasad („uzasadnione przypadki”).  

                                                                                                                                       
gier (cztery komórki Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier – w dwóch urzędach skarbowych oraz 
dwie w IAS) oraz dwóch Referatu Audytu Wewnętrznego (w tym jeden były funkcjonariusz). 
41 Przykładowo, w komórkach podatków (dochodowe, VAT, majątkowe, akcyzowe, od gier) 
stanowiska samodzielne stanowili: główni eksperci skarbowi, starsi eksperci skarbowi i eksperci 
skarbowi; specjalistyczne: starsi kontrolerzy skarbowi, kontrolerzy skarbowi i młodsi kontrolerzy 
skarbowi; wspomagające: samodzielni referenci, starsi referenci, referenci. 
42 Według sekwencji: pracownik uczący się → wdrożony → mentor. 
43 Pracownicy o najwyższych kwalifikacjach, wybitnie wyróżniający się, wykonujący samodzielnie 
zadania o dużym stopniu trudności. 
44 Stanowiska poborców/starszych poborców skarbowych zarezerwowano dla pracowników 
wykonujących czynności egzekucyjne w terenie. 
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(dowód: akta kontroli str. 528-542, 1052-1083) 

Decyzją nr 5/2017 z dnia 4 maja 2017 r. Naczelnik LUCS powołał 
dziewięcioosobowy Zespół ds. przygotowania wstępnych propozycji stanowisk 
służbowych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pełniących służbę. 
Określając nowe stanowiska dla funkcjonariusza Zespół brał pod uwagę przyszłe 
zadania realizowane w komórce (złożoność realizowanych zadań, wykorzystanie 
dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zawodowego, umiejętność radzenia sobie  
z nowymi zadaniami), a także realizację ewentualnych dodatkowych zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 543-551) 

Analiza dokumentacji 20 wybranych pracowników IAS wykazała, iż: 

• w składanych propozycjach pracy stanowiska urzędnicze określono zgodnie z 
Tabelą III część V Krajowa Informacja Skarbowa, izby administracji skarbowej, 
urzędy skarbowe oraz urzędy celno-skarbowe45; 

• propozycje zmiany stanowisk składano w okresie od 25 kwietnia do 30 maja 
2017 r. z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2017 r. lub 14 dni od daty przyjęcia 
propozycji; 

• wszystkim pracownikom ustalono wysokość wynagrodzenia w oparciu  
o Tabelę mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Krajowej 
Informacji Skarbowej, izbach administracji skarbowej, urzędach skarbowych 
oraz urzędach celno-skarbowych46.   

(dowód: akta kontroli str. 552-553) 

Kwestie skarg pracowników związane z określaniem stanowisk pracy po 1 marca 
2017 r. opisano w pkt 1.5 niniejszego wystąpienia. Do dnia 30 czerwca 2018 r. do 
IAS nie wpłynął żaden wniosek o sprostowanie świadectwa pracy w związku  
z nieprawidłowo określonym stanowiskiem. 

(dowód: akta kontroli str. 554-557) 

Szef KAS nie przekazał wytycznych w zakresie zasad i kryteriów przyznawania 
dodatków kontrolerskich. Pierwsze przyznanie dodatku kontrolerskiego nastąpiło  
z uwzględnieniem § 5 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie dodatku kontrolerskiego wg 
następujących zasad: 

• byli inspektorzy kontroli skarbowej zatrudnieni w kontroli celno–skarbowej 25%; 

                                                      
45 Tabela III grup stanowisk urzędniczych, wykazów stanowisk w poszczególnych grupach oraz 
kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych  
w urzędach podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej w krajowej 
administracji skarbowej i izbach administracji skarbowej, stanowiąca załącznik 1 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, 
wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do 
ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń 
przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 807).   
46 Tabela II załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia     
2016 r.  
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• byli pracownicy merytoryczni kontroli skarbowej zatrudnieni w kontroli celno–
skarbowej dodatek określony procentowo w wysokości odpowiadającej 
kwotowo ich dotychczasowemu dodatkowi skarbowemu (między 10% a 20%); 

• pracownicy kontroli podatkowej w urzędach skarbowych (w tym osoby, które 
przeszły do kontroli celno – skarbowej) dodatek w dotychczasowej wysokości; 

• pracownicy i funkcjonariusze komórek kontroli celno–skarbowej rynku od 2% 
(funkcjonariusze) do 5% (pracownicy cywilni); 

• funkcjonariusze komórek operacyjno–rozpoznawczych 2%; 

• funkcjonariusze komórek dochodzeniowo–śledczych 2% (kierownicy 5%); 

• funkcjonariusze komórek realizacji SENT 3% (kierownicy 5%); 

• funkcjonariusze komórek realizacji dodatek określony procentowo w wysokości 
odpowiadającej kwotowo ich dotychczasowemu dodatkowi kontrolerskiemu 
(między 10% a 20%); 

• funkcjonariusze w oddziałach celnych 2%; 

• funkcjonariusze komórki techniki i obserwacji dodatek określony procentowo w 
wysokości odpowiadającej kwotowo ich dotychczasowemu dodatkowi 
kontrolerskiemu (27% i 32%). 

(dowód: akta kontroli str. 100 -109) 

Dyrektor IAS wyjaśnił, że opracowano i przekazano podległym urzędom47 
propozycje zasad i kryteriów dokonywania oceny pracowników kontroli. 
Opracowanie propozycji miało na celu ujednolicenie rozwiązań stosowanych przez 
urzędy skarbowe i LUCS oraz standaryzację i uporządkowanie praktycznego 
procesu oceny pracownika, ponieważ tylko najwyższa i najniższa ocena mogła 
spowodować zmianę przyznanej wysokości dodatku kontrolerskiego. W związku z 
uelastycznieniem procesu przyznawania dodatków w IAS kontynuowane są prace 
mające na celu poprawę efektywności jego funkcjonowania. 

(dowód: akta kontroli str. 96-109, 558-563) 

Według stanu na dzień 1 września 2017 r. dodatek kontrolerski, o którym mowa w 
art. 148 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o KAS przyznano 463 osobom wg stawki określonej 
w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w 
sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej48 (w wysokości od 2% do 50% wynagrodzenia zasadniczego).  

Przyznanie i wypłata dodatków kontrolerskich w wysokości 2% wynagrodzenia 
zasadniczego za miesiące od marca do czerwca 2017 r. (do dnia przyjęcia 
propozycji) w łącznej wysokości 42,5 tys. zł dokonane zostały w dniach 12, 17, 19  

                                                      
47 Pismem nr 0801-ICK.4022.37.2018.1 z dnia 22 stycznia 2018 r. 
48 Dz. U. z 2017 r. poz. 868. Uchylony z dniem 13 lipca 2018 r. Przepisy rozporządzenia stosowane 
były począwszy do dodatku przysługującego za marzec 2017 r. Obecnie przyznane dodatki 
obowiązują do dnia 31 grudnia 2018 r. 
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i 20 października 2017 r.49, co stanowiło naruszenie § 10 ust. 1 oraz § 13 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie dodatku kontrolerskiego, zgodnie z którym wypłata 
dodatku następuje z miesiącem następującym po miesiącu kalendarzowym, za który 
przyznany jest dodatek, natomiast dodatek za marzec należało wypłacić najpóźniej 
do dnia 31 maja 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 564) 

W sprawie opóźnienia w wypłacie dodatków kontrolerski, dyrektor IAS wyjaśnił, że 
nie posiadał wiedzy na temat faktycznego wykonywania zadań kontrolnych. Dlatego 
też 5 maja 2017 r. zwrócił się do Naczelnika LUCS o przekazanie listy pracowników  
i funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać zadania określone w art. 148 ust 1 pkt 1 
ustawy o KAS.  

Dyrektor wskazał ponadto, że  wypłaty dodatków dla dwóch osób dokonano 20 
grudnia 2017 r. - ze względu na brak wcześniejszej informacji o uprawnieniu do 
dodatków kontrolerskich dla tych osób (dodatki zostały wypłacone niezwłocznie po 
otrzymaniu informacji z LUCS oraz jej zweryfikowaniu).   

Wyjaśnił również, że podczas weryfikacji wypłaty dodatków kontrolerskich za okres 
III-VI 2017 r. wyniknęła konieczność wyrównania tych dodatków sześciu osobom za 
jeden dzień czerwca 2017 r. Powodem tej sytuacji była błędna interpretacja zapisów 
zestawienia przekazanego do Działu Płac, w wyniku czego nie wypłacono dodatków 
kontrolerskich za pierwszy dzień czerwca 2017 r. Wyrównanie dodatków za jeden 
dzień czerwca dla sześciu osób zostało wypłacone 27 lipca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 96-109) 

W wyniku przedłużającego się procesu uzgodnień pomiędzy dyrektorem IAS  
i Naczelnikiem LUCS50, dopiero w dniu 2 sierpnia 2017 r. Naczelnik LUCS przekazał 
ostateczną listę osób, którym w okresie od 1 marca 2017 r. należało wypłacić 
dodatki kontrolerskie. 

(dowód: akta kontroli str. 564-597) 

Analiza prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków do wyposażenia 
funkcjonariuszy51, o których mowa w art. 148 ust. 1 oraz art. 226 ust. 1 ustawy o 
KAS wykazała: 

• dodatki kontrolerskie przyznawano na zasadach i w wysokości ustalonej  
w rozporządzeniu w sprawie dodatku kontrolerskiego oraz wg zasad ustalonych 
przez dyrektora IAS (opisane powyżej);  

• dodatek orzeczniczy na podstawie art. 148 ust. 1 pkt 3 ustawy o KAS; 

• pozostałe dodatki w wysokości i na zasadach sformułowanych  
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r.  

                                                      
49 Dotyczyło to następującej liczby osób: za marzec – 178 osób na kwotę 12,7 tys. zł; za kwiecień – 
197 osób na kwotę 13,9 tys. zł; za maj – 219 osób na kwotę 15,3 tys. zł; za czerwiec – 52 osoby 
0,6 tys. zł. 
50 Korespondencja z dnia: 8 i 12 maja, 6 i 20 czerwca, 3 i 21  lipca, 2 sierpnia 2017 r. 
51 Badanie na próbie 30 osób, którym do wyposażenia przysługiwały dodatek kontrolerski – 23 osoby, 
dodatek funkcyjny – 14 osób, dodatek za stopień służbowy – 26 osób, dodatek za opiekę nad psem – 
pięć osób, dodatek orzeczniczy – dwie osoby. 
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w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej; 

• wypłata dodatku kontrolerskiego52 oraz dodatku orzeczniczego następowała po 
miesiącu, za który przyznany był dodatek; 

• wypłata pozostałych dodatków dokonywana była wraz z wynagrodzeniem.   

(dowód: akta kontroli str. 598-599) 

Analiza wynagrodzeń 20 byłych funkcjonariuszy wykazała, że na dzień przedłożenia 
propozycji pracy do wynagrodzenia zasadniczego wszystkim włączono 
dotychczasowy dodatek za stopień służbowy. 

(dowód: akta kontroli str. 516-517) 

Departament Zarządzania Strategicznego i Wdrożeń KAS pismem z dnia 13 lipca 
2017 r. (nr RS2.025.8.2017) w zakresie podstawy prawnej ustalenia wysokości 
odprawy dla pracowników, którzy nie otrzymali lub odmówili przyjęcia propozycji 
zatrudnienia w KAS informował, że zgodnie z art. 170 ust. 4 ustawy wprowadzającej 
KAS, pracownikom oraz funkcjonariuszom przysługują świadczenia należne 
odpowiednio w związku z likwidacją urzędu lub zniesieniem jednostki organizacyjnej 
w rozumieniu ustawy o Służbie Celnej. Oznacza to, że: 

• w stosunku do członków korpusu służby cywilnej będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników53; 

• w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – przepisy ustawy o 
Służbie Celnej. 

(dowód: akta kontroli str. 600-608) 

Na dzień 31 maja 2017 r. propozycji pracy lub służby nie otrzymało 80 osób, 
natomiast  36 osób nie przyjęło propozycji pracy/służby lub nie złożyło oświadczenia 
o przyjęciu tej propozycji. W związku z powyższym 112 osobom54 wypłacono 
następujące świadczenia (na podstawie art. 170 ust. 4 i 4a przepisów 
wprowadzających KAS): 

• 31 osobom wypłacono odprawy emerytalne, jednej osobie odprawę rentową; 

• 33 funkcjonariuszom wypłacono odprawy na podstawie art. 163 ustawy  
o Służbie Celnej; 

• 47 osobom wypłacono odprawy na podstawie art. 8 ustawy o szczególnych 
zasadach rozwiązywania stosunków pracy. 

 (dowód: akta kontroli str. 324-325, 609-613, 624) 

                                                      
52 Z wyjątkiem 12 osób, którym dodatki za miesiące od marca do maja 2017 r. wypłacono w 
październiku 2017 r. Opis stanu faktycznego wraz z wyjaśnieniami zamieszczono w części 
dotyczącej dodatków do wynagrodzeń. 
53 Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 
54 Czterem osobom nie przysługiwały powyższe świadczenia z uwagi na rozwiązanie stosunku pracy 
za porozumieniem stron, upływ czasu, na który zawarto umowę oraz zwolnienie w związku z art. 70 
ust. 7 ustawy o służbie cywilnej. W toku były dwa postępowania sądowe w sprawie o wypłatę odpraw. 
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Analiza prawidłowości ustalenia wysokości wypłaconych odpraw55 wykazała, że: 

• byłym funkcjonariuszom wypłacono odprawy w wysokości należnej na 
podstawie art. 163 ustawy o Służbie Celnej; 

• dziesięciu byłym pracownikom wypłacono odprawy w wysokości należnej na 
podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania 
stosunków pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 614-616) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
opóźnieniu w wypłacie dodatków kontrolerskich za okres od marca do czerwca   
2017 r., co wynikało, według wyjaśnień dyrektora IAS, z procesu ustalania osób 
uprawnionych do otrzymania dodatków kontrolerskich.  

(dowód: akta kontroli str. 96-109, 564-597) 

1.4. Organizacja IAS 

W związku w konsolidacją w IAS powołane zostały zespoły wdrożeniowe do 
realizacji procedur przejścia we wszystkich siedmiu obszarach wskazanych56 przez 
Ministerstwo Finansów, tj.: kadry, księgowość, majątek, komunikacja wewnętrzna, 
bhp, informacje niejawne, obronność) oraz dodatkowo w pozostałych obszarach 
funkcjonowania IAS57.  

(dowód: akta kontroli str. 247-256) 

Ministerstwo Finansów, pismem z 22 grudnia 2016 r.58 przekazało do izb 
skarbowych wykaz projektów procedur do tzw. „procesów wspierających” KAS ze 
wskazaniem, że dyrektorzy izb administracji skarbowej powinni opracować i wydać 
tożsame regulacje wewnętrzne w podległych sobie jednostkach organizacyjnych 
(zastrzeżono możliwość odstępstw od wzorcowych projektów oraz określono sposób 
postępowania w takim przypadku). W piśmie tym MF nie wskazało terminu do 
wdrożenia wymienionych regulacji wewnętrznych.  

Zadanie do opracowania wymaganych ww. pismem MF wewnętrznych procedur 
należało do powołanych w IAS zespołów wdrożeniowych (postęp prac w tym 
zakresie monitorował Referat Zarządzania IAS). Według stanu na 11 lipca 2018 r. 
nie wdrożono w IAS 13, spośród 53 regulacji wskazanych przez MF:   

• w obszarze księgowość / majątek – instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
finansowo-księgowych w zakresie wydatków oraz instrukcji w sprawie 
przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań 
finansowych i kontroli dokonywania wydatków ze środków publicznych (tj. 
dwóch spośród 17 wymaganych dla tego obszaru); 

                                                      
55 Próba 20 osób, tj. 10 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 10 funkcjonariuszy. 
56 W piśmie z dnia 30 listopada 2016 r., znak: RS8.0101.10.2016. 
57 Informatyka, orzecznictwo, egzekucja administracyjna i sprawy wierzycielskie, kontrola (podatkowa 
i celno-skarbowa), współpraca międzynarodowa, sprawy karne skarbowe, rachunkowość podatkowa, 
audyt wewnętrzny, obsługa prawna, audyt środków publicznych, zwalczanie przestępczości 
ekonomicznej, sprawozdawczość, analiza ryzyka i typowanie do kontroli, kontrola zarządcza i 
kontrola wewnętrzna. 
58 Znak: RS7.155.1.2016. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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Dyrektor IAS wyjaśnił, że powyższe wynika z obciążenia pracą komórki 
rachunkowości budżetowej, wymagane instrukcje są w trakcie opracowywania, 
a do czasu ich wdrożenia – w zakresie obiegu dokumentów stosowane są 
zasady obowiązujące w IAS przed wdrożeniem KAS, a wstępna ocena 
celowości zaciągania zobowiązań  i kontroli wydatków ze środków publicznych 
dokonuje zespół powołany przez dyrektora IAS; 

• informacje niejawne, obronność – procedury bezpiecznej eksploatacji systemu 
do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli oraz zarządzenia w sprawie 
ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku 
obrony; planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (tj. trzech spośród 10 wymaganych przez MF); 

Brak procedury bezpiecznej eksploatacji systemu do przetwarzania informacji 
niejawnych o klauzuli, dyrektor IAS wyjaśnił trwającą zmianą certyfikatów ABW 
w sprawie wyznaczenia stref ochrony elektromagnetycznej. W przypadku  
pozostałych procedur wskazał na duże obciążenie pracą Referatu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji; 

• kadry – instrukcji wprowadzania nowo zatrudnionego pracownika; instrukcji 
ewidencjonowania czasu pracy; instrukcji awansowania pracowników i 
funkcjonariuszy; zarządzenia w sprawie określenia zasad ustalania 
indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka korpusu służby 
cywilnej; instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do 
pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-
skarbowej; instrukcji przeprowadzania służby przygotowawczej w KAS; 
zarządzenia w sprawie procesu szkolenia; instrukcji przeprowadzania ocen 
korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy (tj. ośmiu z 15 wymaganych przez 
MF); 

Brak powyższych regulacji dyrektor IAS wyjaśnił spiętrzeniem zadań 
związanych z wdrożeniem KAS, co spowodowało konieczność ich 
zhierarchizowania. Wskazał iż: „w pierwszym okresie działania IAS 
skoncentrowano się przede wszystkim na terminowym załatwianiu olbrzymiej 
liczby spraw związanych z nowymi zadaniami, analizie zmian przepisów 
wynikających z połączenia służb oraz sposobach usprawnienia organizacji 
pracy”. 

(dowód: akta kontroli str. 110-114b, 250-270) 

Regulaminy organizacyjne wprowadzono we wszystkich 16 jednostkach tworzących 
lubuską IAS59 (IAS, 14 urzędów skarbowych oraz UCS), z czego w 1160 
wprowadzono do dnia 30 czerwca 2018 r. łącznie 21 zmian. Zmiany wprowadzone 
w IAS, UCS oraz wybranych czterech US dotyczyły:  

• w IAS – m.in. zmian w strukturze organizacyjnej, przykładowo: 1) wyodrębnienie     
w Wydziale Kadr i Szkoleń: a) Działu Kadr i Szkoleń - który realizuje zadania           
w stosunku do pracowników KSC oraz obsługi oraz b) Referatu Kadr i Szkoleń – 

                                                      
59 W IAS regulamin organizacyjny wprowadzono zarządzeniem dyrektora IAS z 3 marca 2017 r., w 
jednostkach podległych zarządzeniami wydanymi w okresie od 6 do 10 marca 2017 r.  
60 IAS – jedna zmiana, w dziewięciu US – łącznie 13 zmian, UCS – siedem zmian. 
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obsługujący funkcjonariuszy; 2) w Pionie Poboru, Egzekucji, Kontroli, Cła             
i Audytu utworzono Wydział Spraw Wierzycielskich, Egzekucji Administracyjnej  
i Rachunkowości Podatkowej, w ramach którego wyodrębniono trzy komórki:    
a) Referat Spraw Wierzycielskich, b) Referat Egzekucji Administracyjnej,           
c) Wieloosobowe Stanowisko ds. Rachunkowości Podatkowej; 

• UCS – m.in. 1) zmian w strukturze organizacyjnej (poszerzenie niektórych 
komórek, przykładowo: Wieloosobowego Stanowiska ds. Likwidacji Towarów do 
Referatu; Referatu Techniki i Obserwacji w Zielonej Górze do Działu);               
2) wprowadzenia nowych zadań (przykładowo: nakładanie kar pieniężnych w 
trybie art. 30 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego 
przewozu towarów); 

• w wybranych czterech US61 dotyczyły m.in. zmian w strukturze organizacyjnej, 
jak również zakresów zadań poszczególnych komórek. 

(dowód: akta kontroli str. 272-274, 282-293) 

Działania mające na celu zachowanie jednolitości funkcjonowania jednostek 
tworzących lubuską IAS w poszczególnych obszarach działalności IAS poległy m.in. 
na: 

• płace - wprowadzono regulamin premiowania pracowników niebędących 
członkami korpusu służby cywilnej, zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad 
tworzenia funduszu nagród i podziału nagród; 

• warunki pracy – wprowadzono m.in. zarządzenie w sprawie BHP, regulamin 
pracy oraz elektroniczny system ewidencji czasu pracy. Naczelnik Wydziału 
Logistyki IAS wskazała, iż standard wyposażenia skonsolidowanych jednostek 
był na porównywalnym poziomie i nie było konieczności eliminowania różnic w 
zakresie wyposażenia stanowisk pracy; 

• kadry – celem ujednolicenia nazewnictwa stanowisk pracy opracowano 
sekwencję stanowisk dla wszystkich jednostek KAS oraz zasady ich 
przyznawania. Wprowadzono również instrukcję w zakresie opisywania i 
wartościowania stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej (opisano 
szerzej w pkt 1.3 wystąpienia); 

• komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej – określono m.in. zasady 
udostępniania informacji publicznej; 

• orzecznictwa – wszystkim podległym jednostkom IAS przekazuje: na bieżąco 
informacje m.in. o zmianach przepisów prawa, o uchwałach NSA i istotnych 
orzeczeniach sądów administracyjnych, a co kwartał zestawienia istotnych 
wyroków WSA i NSA zapadłych w sprawach IAS w Zielonej Górze. Opracowano 
instrukcje/wytyczne określające sposób postępowania w określonych obszarach 
spraw celnych i podatku akcyzowego; 

• współpracy międzynarodowej, w tym z zakresu spraw celnych i akcyzowych, a 
celem usprawnienia i ujednolicenia zasad współpracy w ww. obszarach w 
każdym podległym urzędzie założono dedykowane skrzynki e-mail; 

                                                      
61 US w Żarach, US w Słubicach, US w Gorzowie Wlkp., I Urząd Skarbowy w Zielonej Górze 
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• zarządzania ryzykiem, kontroli podatkowych i celno-skarbowych – wprowadzono 
w podległych jednostkach jednolity rejestr ryzyk wewnętrznych. Nadzór nad 
jednolitością postępowania w sprawach kontrolnych sprawował Wydział 
Zarządzania Ryzykiem, Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej oraz 
Współpracy Międzynarodowej (organizujący również w tym celu 
szkolenia/spotkania dla pracowników podległych jednostek). 

 (dowód: akta kontroli str. 236-246, 275-281, 950-951) 

Odnośnie organizacji kancelaryjnego obiegu dokumentów stwierdzono, że: 

• Izba Skarbowa i podległe urzędy skarbowe stosowały instrukcję kancelaryjną 
opartą o elektroniczny system zarządzania dokumentami (SZD); 

• w LUCS stosowano aplikację „Kancelaria” (wykorzystywana dotychczas przez 
IC).  

Rozwiązanie to wynikało z wytycznych MF przekazanych dyrektorom izb 
skarbowych pismem z 24 lutego 2017 r.62, zgodnie z którymi  docelowym systemem 
zarządzania dokumentami w KAS będzie system SZD (stosowany dotychczas w 
izbach i urzędach skarbowych), a wdrożenie tego systemu w urzędach celno-
skarbowych nastąpi po pilotażowym wdrożeniu tego systemu w UCS w Krakowie. 

(dowód: akta kontroli str. 275-281, 772-785)  

W IAS opracowano procedurę przejęcia postępowań likwidacyjnych wszczętych i 
niezakończonych w IC. 

Nie opracowywano/nie wdrażano natomiast dla podległych urzędów skarbowych i 
LUCS  procedur likwidacji towarów. Naczelnik Wydziału Spraw  Wierzycielskich, 
Egzekucji Administracyjnej i Rachunkowości Podatkowej wskazała, iż nie ma takiej 
potrzeby – wystarczające w tym zakresie są regulacje przepisów prawa.    

(dowód: akta kontroli str. 294-298a, 769-771)  

Celem zapewnienia jednolitości sposobu pracy wszystkim pracownikom 
udostępniono aplikację Quasystent, w której zamieszczone są m.in. akty prawa 
wewnętrznego (regulujące zarówno kwestie pracownicze, jak tryb i zasady 
postępowań prowadzonych przez IAS).  

(dowód: akta kontroli str. 236-246, 275-281)  

Odnośnie kluczowych systemów informatycznych stwierdzono m.in., że: 

• w zakresie ewidencji finansowo-księgowej przyjęto funkcjonujący w IS system 
SFINKS; 

• w zakresie kadr i płac w IAS przejęto rozwiązanie systemowe z IS o nazwie 
FOKUS (skonsolidowano dane  w tym zakresie z IS, UKS i IC); 

• zarządzanie IAS w obszarach dotyczących m.in. dokumentacji, zasobów 
ludzkich, bezpieczeństwa informacji i danych osobowych wspierano systemem 
informatycznym o nazwie Qasystent; 

                                                      
62 RS7.0102.2.2016 
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• do czasu rozpoczęcia kontroli NIK do systemu informatycznego użytkowanego 
w IAS do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
(system SFINKS moduł MAGAZYN) nie zmigrowano danych  pochodzących z 
IC (ujętych w systemie ZEFIR2). We wrześniu 2017 r. MF poinformowało63 m.in. 
izby administracji skarbowej o trwających pracach nad wdrożeniem w 
jednostkach KAS systemu ZEFIR2, a rozpoczęcie wdrożenia dotyczy właśnie 
obszaru ewidencji pomocniczej środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych.  W lutym 2018 r. IAS uzyskała informację64, iż w obszarze aktywów 
trwałych system ten nie zostanie wdrożony. Wobec powyższego IAS rozpoczęła 
prace mające na celu migrację danych z systemu ZEFIR2 do FOKUS moduł 
MAGAZYN. Według stanu na 9 lipca 2018 r. IAS zmigrowała dane byłej IC do 
„bliźniaczego” modułu MAGAZYN (po weryfikacji prawidłowości danych nastąpi 
ich połączenie z bazą danych IAS). 

(dowód: akta kontroli str. 772-784, 790-795) 

Polityka szkoleniowa pracowników jednostek tworzących IAS realizowana była 
poprzez system szkoleń:  

• centralnych – realizowanych na podstawie Planu szkoleń centralnych KAS 
opracowanego na okres 1 września 2017 r. – 31 grudnia 2018 r. Zgłoszenia 
potrzeb szkoleniowych dokonywały jednostki tworzące IAS poprzez ankietę    
on-line udostępnioną przez Krajową Szkołę Skarbowości; 

• zewnętrznych – organizowanych przez firmy zewnętrzne. Zgłoszeń 
pracowników do uczestnictwa w tych szkoleniach dokonują bezpośredni 
przełożeni pracowników (udział w szkoleniu zatwierdza dyrektor IAS); 

• wewnętrznych – organizowanych w Izbie i/lub urzędach przez pracowników 
Izby/urzędów; 

• e-learningowych – poprzez platformę ATENA2 udostępnionej wszystkim 
pracownikom.  

(dowód: akta kontroli str. 796-800) 

Potrzeby szkoleniowe w przypadku szkoleń centralnych zgłaszane były jednostki 
tworzące IAS poprzez ankietę on-line udostępnioną przez Krajową Szkołę 
Skarbowości.  W przypadku szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych określane były 
one na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez bezpośrednich przełożonych 
pracowników. 

(dowód: akta kontroli str. 796-800) 

W zakresie spełnienia obowiązku dokonania opisu i wartościowania stanowisk pracy 
pracowników służby cywilnej, określonego w Zarządzeniu Nr 1 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i 
wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej65 (dalej: zarządzenie w sprawie 
wartościowania) stwierdzono, że: 

                                                      
63 Pismo Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS z dnia 19 września 2017 r. 
64 Pismo Departamentu Budżetu, Logistyki i Kadr KAS z dnia 6 lutego 2018 r. 
65 M.P. Nr 5, poz. 61 ze zm. 
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• dyrektor IAS wprowadził instrukcję opisu i wartościowania stanowisk pracy; 

• do weryfikacji opisów stanowisk oraz przeprowadzenia wartościowania 
stanowisk dyrektor IAS powołał zespół wymagany § 4 pkt 1 zarządzenia w 
sprawie wartościowania; 

• odpowiedzialnymi za sporządzeniu projektu opisu stanowiska pracy 
odpowiedzialni byli bezpośredni przełożeni pracowników; 

• do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie zakończono procesu opisu stanowisk 
pracy, a tym samym nie rozpoczęto prac nad ich wartościowaniem.  

Dyrektor IAS wyjaśnił, iż zespół do spraw opisywania i wartościowania stanowisk  
w pierwszym etapie prac skoncentrował się na wypracowaniu modelu sporządzania 
opisów. Zakończenie prac nad weryfikacją opisów stanowisk określił na początek 
sierpnia 2018 r., a nad wartościowaniem – na koniec września 2018 r.  

Według stanu na 13 września 2018 r., spośród 1.135 stanowisk dla których należało 
sporządzić opis, projekty ich opisu  sporządzono dla 1.099 (i tyle samo zostało 
zweryfikowanych przez powołany przez dyrektora zespół), 238 stanowisk poddano 
wartościowaniu (21% stanowisk podlegających wartościowaniu).  

Zastępca dyrektora IAS wyjaśniła, iż braki w opisach stanowisk pracy wynikają ze 
zmian kadrowych i absencji bezpośrednich kierowników. 

(dowód: akta kontroli str. 1048-1049, 1052-1083) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Według stanu na 11 lipca 2018 r., a zatem po upływie 1,4 roku od wdrożenia 
reformy dotyczącej utworzenia KAS, w IAS nie opracowano 13, spośród 53 regulacji 
wskazanych przez MF z piśmie z dnia 22 grudnia 2016 r.66, przy czym tylko w 
przypadku jednej procedury (dotyczącej eksploatacji systemu do przetwarzania 
informacji niejawnych) jej opracowanie wiązało się z koniecznością zakończenia 
działań przez inną instytucję.  
Brak pozostałych procedur dyrektor IAS argumentował obciążeniem pracy 
poszczególnych komórek, co jednakże w ocenie NIK nie zasługuje na uwzględnienie 
w kontekście upływu czasu od wdrożenia reformy.  

(dowód: akta kontroli str. 110-114b, 250-270) 

Wprawdzie proces opisywania stanowisk został prawie zakończony, niemniej jednak 
niewielki odsetek zwartościowanych stanowisk wskazuje zdaniem NIK na potrzebę 
intensyfikacji  prac w tym zakresie.  
 
1.5. Realizacja postanowień Porozumienia ze Związkami Zawodowymi 

Przedstawiciele związków zawodowych byli członkami zespołów do spraw 
przygotowania opinii dotyczących wstępnych propozycji zatrudnienia/pełnienia 
służby (prace tych zespołów opisano w pkt. 1.2.1 wystąpienia).  

                                                      
66 Znak: RS7.155.1.2016 
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Związki zawodowe wskazywały na konieczność odstąpienia od „ucywilniania” 
funkcjonariuszy. W ocenie przedstawicieli związków zawodowych, będących 
członkami zespołu opiniującego wstępne propozycje zatrudnienia / służby dla 
pracowników/funkcjonariuszy byłej IC, pracownicy powinni otrzymać propozycję 
pracy, a funkcjonariusze – propozycję służby. 

 (dowód: akta kontroli str. 377a, 886-901) 

Pracownicy/funkcjonariusze, z uwagi na brak prawnego uregulowania drogi 
odwoławczej, składali skargi / odwołania dotyczące warunków zatrudnienia/służby 
lub braku propozycji do dyrektora IAS lub Zespołu Monitorującego, powołanego na 
podstawie Porozumienia lub jednocześnie dyrektora IAS i Zespołu Monitorującego. 

(dowód: akta kontroli str. 902) 

Do dyrektora IAS skargi67 złożyło 220 osób. Wszystkie zostały rozpatrzone, z czego: 
20 pozytywnie68 a 200 negatywnie69.  

Analiza skarg złożonych przez 10 osób wykazała, że: 

• sześć osób domagało się podwyższenia stanowiska służbowego - w pięciu 
przypadkach wnioski dyrektor IAS załatwił pozytywnie, a jeden negatywnie 
(dyrektor IAS przed podjęciem decyzji każdorazowo zasięgał opinii 
bezpośredniego przełożonego pracownika); 

• cztery osoby nie zgadzały się z zaproponowanym mnożnikiem wynagrodzenia – 
żaden z wniosków nie został załatwiony pozytywnie. 

 (dowód: akta kontroli str. 903-904 ) 

Do Zespołu Monitorującego odwołało się 109 osób70. 

W odniesieniu do 10 osób Zespół Monitorujący wydał rekomendacje dotyczące 
zmiany warunków zatrudnienia, z uwagi na pominięcie przez dyrektora IAS: 

• przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego - w ośmiu przypadkach; 

• indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika w zakresie miejsca 
dotychczasowego zamieszkania - w jednym przypadku; 

• wysokości minimalnego wynagrodzenia uzgodnionego Porozumieniem -  
w jednym przypadku. 

Dyrektor IAS rekomendacje Zespołu zrealizował w ośmiu przypadkach, w jednym 
przypadku rekomendacja  zostanie zrealizowana po powrocie pracownika z urlopu 
rodzicielskiego (zmiana miejsca wykonywania pracy), a w jednym przypadku sprawa 
stała się bezprzedmiotowa (pracownik nie przyjął propozycji pracy).  

W przypadku pozostałych 99 odwołań - według stanu na 11 lipca 2018 r. - IAS nie 
otrzymała informacji o sposobie ich rozpatrzenia. 

                                                      
67 W tym: 189 dotyczyło propozycji pracy, 23 – propozycji służby, 8 – braku propozycji. 
68 Na korzyść, odpowiednio: pracowników – 18, funkcjonariuszy – 2. 
69 180  dotyczyło pracowników, a 20 funkcjonariuszy.   
70 W tym 104 dotyczyło złożonej propozycji pracy, jedna propozycji służby, a cztery – braku 
propozycji. 
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(dowód: akta kontroli str. 903, 907-942) 

Analiza terminowości przekazywania odwołań przez dyrektora IAS do Zespołu 
Monitorującego, przeprowadzona na próbie 20 spraw wykazała, że: 

• w czterech przypadkach dyrektor IAS zachował termin określony w § 4 pkt 3 
Porozumienia (odwołania przekazano nie później niż piątego dnia roboczego od 
ich otrzymania); 

• w pozostałych przypadkach nie zachowano ww. terminu (liczba dni od wpływu 
odwołania do IAS do przekazania ich do Zespołu Monitorującego oscylowała od 
6 do 48)71. 

(dowód: akta kontroli str. 485-488, 905-906) 

W każdym analizowanym przypadku dyrektor IAS wraz z odwołaniem przekazał 
swoje pisemne stanowisko w przedmiocie wniosku wraz z uzasadnieniem, 
stosownie do § 4 pkt 3 Porozumienia. 

(dowód: akta kontroli str. 485-488, 905-906) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej  zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Odwołania 16 pracowników skierowane do Zespołu Monitorującego (spośród 20 
zbadanych spraw), dyrektor IAS przekazał z przekroczeniem terminu określonego w 
§ 4 pkt 3 Porozumienia wynoszącym od jednego do 43 dni.  

Dyrektor IAS wyjaśnił, że powyższe wynika z obciążenia komórki kadr w okresie 
konsolidacji (wskazał na potrzebę szczegółowej analizy każdego odwołania 
(wiążącej się w niektórych przypadkach z koniecznością wglądu w akta znajdujące 
się w byłej IC w Rzepinie). 

(dowód: akta kontroli str. 476-480, 485-488, 905-906) 

1.6. Wydatki na reorganizację 

W IAS nie planowano wydatków na reorganizację. Poniesione wydatki, związane z 
utworzeniem KAS, w latach 2016 r., 2017 r. i 2018 r. (I półrocze) wyniosły 
odpowiednio: 72,5 tys. zł, 3.803,0 tys. zł i 205,1 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

W 2016 r. poniesiono wyłącznie koszty organizacyjne – 72,5 tys. zł (głównie na 
zakup sprzętu – opisano dalej). 

Koszty organizacyjne w latach 2017–2018 (I półrocze) wyniosły odpowiednio:  

• 478,7 tys. zł - wśród których największy udział stanowiły wydatki na nowe 
legitymacje służbowe - 114,4 tys. zł, później wydatki na ochronę fizyczną 
obiektów, osób i mienia (którą w latach poprzednich pełnili funkcjonariusze) – 
83,0 tys. zł; 

                                                      
71 6 dni – jedno odwołanie, 7 dni – dwa, 8 dni – dwa, 10 dni – dwa, 11 dni – jedno, 12 dni – jedno, 15 
dni – jedno, 17 dni – trzy, 19 dni – dwa, 48 dni – jedno. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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• 186,2 tys. zł – wydatki na ochronę fizyczną (111,6 tys. zł) oraz umowa na najem 
i sprzątanie pomieszczeń dla powstałego Biura Inspekcji Wewnętrznej 
(63,1 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 17, 943) 

Wydatki związane z kosztami osobowymi wystąpiły w 2017 r. i 2018 r., wyniosły one 
odpowiednio: 3.235,8 tys. zł72 i 5,5 tys. zł73 (I półrocze). 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

Koszty sądowe (w tym postępowania sądowego, zastępstwa procesowego itp. 
dotyczące spraw pracowniczych i innych związanych z organizacją KAS) wystąpiły 
tylko w 2018 r. - w I półroczu wyniosły one 3,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 17 ) 

Dyrektorzy UKS i IC protokolarnie przekazali nieruchomości w administrowanie IAS, 
jak również składniki rzeczowe majątku ruchomego oraz wartości niematerialne i 
prawne (według stanu na 28 lutego 2017 r.). 

Przydatność składników rzeczowych majątku ruchomego oraz wartości 
niematerialnych i prawnych oceniono komisyjnie - ustalono składniki zużyte74 oraz 
opracowano koncepcje zagospodarowania tego mienia (m.in. nieodpłatne 
przekazanie innej jednostce, a w razie braku zainteresowania na nieodpłatne 
przejęcie – ich likwidacja; sprzedaż, oddanie w najem lub dzierżawę).  

(dowód: akta kontroli str. 952-1008) 

Majątek (ruchomy oraz wartości niematerialne i prawne) byłej IC i UKS, dyrektor IAS 
przekazał do gospodarowania Naczelnikowi UCS. 

(dowód: akta kontroli str. 977-978) 

Wydatki na zakup nowego sprzętu wyniosły: 

• 2016 r. - 69,6 tys. zł (sprzęt informatycznego zakupiony przez IC do obsługi 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów);  

• 2017 r. – 23,5 tys. zł (14,8 tys. zł – wyposażenie Terenowego Biura Inspekcji 
Wewnętrznej; 8,7 tys. zł – inny sprzęt techniczny, w tym m.in. systemy do 
rejestracji czasu pracy); 

• 2018 r. (I półrocze) – 11,5 tys. zł (8,3 tys. zł – wyposażenie dla komórki 
akcyzowej w I US w Zielonej Górze; 3,2 tys. zł – inny sprzęt techniczny). 

(dowód: akta kontroli str. 943-947) 

W związku z reorganizacją zwiększeniu uległa zarówno wynajmowana powierzchnia 
na cele biurowe, jak i koszt najmu - z 7.756 m2 powierzchni wynajmowanych przez 
jednostki, które utworzyły lubuską IAS (za kwotę 108 tys. zł miesięcznie) 

                                                      
72 Głównie odprawy: 1) związane z reorganizacją wypłacone funkcjonariuszom (1.102,9 tys. zł), 
pracownikom KSC i pozostałym (540,9 tys. zł); 2) emerytalne wypłacone funkcjonariuszom (466,6 
tys. zł), pracownikom KSC i pozostałym (589,9 tys. zł).  
73 Wyłącznie odprawy związane z reorganizacją wypłacone pracownikom KSC i pozostałym. 
74 Posiadające wady lub uszkodzenia. 
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do 7.871 m2 (za kwotę 128 tys. zł),75 co wynikało z konieczności wynajmu 
pomieszczeń dla Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej oraz Urzędu 
Skarbowego w Gorzowie Wlkp. 

(dowód: akta kontroli str. 1009-1012) 

Proces konsolidacji jednostek tworzących KAS w województwie lubuskim został 
poprzedzony ich wspólną analizą potrzeb kadrowych i organizacyjnych. Jednak NIK 
zwraca uwagę na niezachowanie przez dyrektora IAS pełnej transparentności w 
przeprowadzonym procesie zatrudniania. Zmiana warunków zatrudnienia dwóch 
audytorów wewnętrznych nastąpiła bez uzyskania wymaganej zgody właściwego 
Komitetu Audytu.  

Pisemne informacje o miejscu pełnienia pracy/służby, propozycje określające nowe 
warunki zatrudnienia, niezbędne upoważnienia, przedłożone zostały pracownikom 
terminowo. Skierowania na badania lekarskie otrzymały osoby tego wymagające, a 
wszystkie – poza jedną – odbyły szkolenie BHP. Stwierdzono jednostkowy 
przypadek zatrudnienia małżonków będących w podległości służbowej i 
niepoinformowanie o tym fakcie Szefa KAS, pomimo ustawowego obowiązku.  

Wynagrodzenia ustalano i wypłacano zgodnie z wymogami, za wyjątkiem dodatków 
kontrolerskich, które wypłacone zostały z kilkumiesięcznym opóźnieniem.    

Pomimo upływu prawie 1,5 roku od wdrożenia reformy, IAS nie opracowało części 
procedur wymaganych przez MF, w tym w większości z zakresu kadrowego, 
a niewielka liczba zwartościowanych stanowisk  wskazuje na potrzebę intensyfikacji 
prac w tym obszarze.  

2. Realizacja ustawowych zadań przez IAS i jednostki podległe 

Celem zapewnienia prawidłowości postępowania jednostek podległych IAS w 
sprawach z zakresu podatku akcyzowego i podatku od gier: 

• dyrektor IAS sprawował nadzór instancyjny poprzez Wydział Zarządzania 
Ryzykiem, Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej oraz Współpracy 
Międzynarodowej (rozpatrywanie odwołań / zażaleń); 

• do jednostek podległych przekazywano pisma / zalecenia / wyjaśnienia; 

• poza wytycznymi/procedurami opracowanymi przez MF, w IAS opracowano 
m.in.: jednolity sposób postępowania w sprawach wymiany informacji 
międzynarodowych w sprawach akcyzowych i sprawach celnych; opracowano 
wytyczne, które organy winne wziąć pod uwagę prowadząc postępowania związane 
z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym samochodów osobowych nabywanych 
wewnątrzwspólnotowo; 

• jednolitość działania w obszarze analiz, prowadzenia kontroli celno–skarbowej i 
kontroli podatkowej oraz postępowań przygotowawczych zapewniały Rekomendacje 
Szefa KAS w sprawie zasad prowadzenia działań przez jednostki organizacyjne 
KAS w obszarze zapobiegania i zwalczania nieprawidłowości podatkowych i 

                                                      
75  Według stanu na 30 czerwca 2018 r. 
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celnych, których wykonanie dyrektor IAS monitorował poprzez comiesięczną 
sprawozdawczość podległych jednostek;  

• prowadzone były szkolenia/spotkania, na których omawiano m.in. 
zagadnienia podatkowe i celne (a od maja 2018 r. wprowadzono system 
comiesięcznych narad zastępcy dyrektora IAS kierującego pionem kontroli z 
pionami kontroli i zwalczania przestępczości w LUCS); 

• do podległych jednostek przekazywano (co kwartał) informacje o istotnych 
wyrokach WSA w Gorzowie Wlkp. i NSA (ze wskazaniem przyczyn niekorzystnych 
dla organów podatkowych rozstrzygnięć); 

• powołano koordynatorów regionalnych systemów wykorzystywanych m.in. 
do realizacji zadań z zakresu podatku akcyzowego (ZEFIR2, SZPROT i EMCS2). 

(dowód: akta kontroli str. 236-251, 796-885) 

Realizację ustaleń audytowych opisano w pkt 1.2.3. 

IAS otrzymała 121 postępowań z zakresu podatku akcyzowego oraz 51 z tytułu 
podatku od gier wszczętych a niezakończonych przez organy celne. 

Analiza 20 losowo wybranych spraw/postępowań z zakresu ww. podatków 
wykazała, iż liczba dni od daty otrzymania sprawy przez IAS do podjęcia pierwszych 
czynności oscylowała od trzech do 46. 

Liczba dni w analogicznych, losowo wybranych 20 sprawach - wszczętych i 
zakończonych w organach celnych, oscylowała na podobnym poziomie (od sześciu 
do 48). 

(dowód: akta kontroli str. 1036-1043) 

Liczba tytułów wykonawczych i kwoty objętych nimi zaległości z tytułu należności 
wskazanych w § 3 ust. 1 i 2 i ust. 3 pkt 3-6 rozporządzenia MRiF z dnia 27 lutego 
2017 r.76, jak również realizacja tych tytułów, przedstawiała się następująco: 

• na 30 czerwca 2016 r. do załatwienia  było 2.095 tytułów obejmujących 
należności w łącznej kwocie 93.395 tys. zł, jednocześnie w I półroczu 2016 r. 
załatwiono 274 tytułów oraz ściągnięto kwotę 413 tys. zł (0,06%); 

• na 30 czerwca 2017 r. do załatwienia było 1.104 tytuły obejmujących należności 
w łącznej kwocie 16.587 tys. zł, jednocześnie w I półroczu 2017 r. załatwiono 
129 tytułów oraz ściągnięto kwotę 400 tys. zł (2,4%);  

• na 30 czerwca 2018 r. do załatwienia było 732 tytuły obejmujące należności 
w łącznej kwocie 11.013 tys. zł, jednocześnie w I półroczu 2018 r. załatwiono 
255 tytułów oraz ściągnięto kwotę 415 tys. zł (tj. 3,8 %).  

(dowód: akta kontroli str. 1044-1046)  

Ustalono, że Naczelnik I US w Zielonej Górze zawarł w dniu 9 maja 2017 r. 
z Naczelnikiem LUCS porozumienie o współpracy w zakresie obsługi przyjmowania 

                                                      
76 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia 
organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji 
Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (Dz. U. z 2018 r., poz. 1096). 
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deklaracji wewnątrzwspólnotowych nabyć samochodów osobowych. Na jego 
podstawie w dwóch lokalizacjach Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego zobowiązał 
się do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem deklaracji 
uproszczonych nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, w tym 
wprowadzenia ich do systemu ZEFIR2, weryfikację ich prawidłowości oraz 
podejmowania wobec złożonych deklaracji czynności sprawdzających. 

Zawarcie stosownego porozumienia polecił dyrektor IAS, co miało na celu – według 
wyjaśnień zastępcy -  zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań po 1 marca 
2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1050-1051, 1084-1093) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że przekazanie zadań organów KAS innym 
organom bądź powierzenie wykonywanie zadań innym organom może nastąpić 
wyłącznie na podstawie i w graniach określonych w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawnych. W szczególności zgodnie z art. 11 ust. 2 i 7 ustawy o KAS 
minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia 
określić, że zadania przypisane ustawowo naczelnikowi US będzie wykonywał 
naczelnik UCS. Przepisy ustawy o KAS nie przewidują natomiast, żeby 
przeniesienie zadań bądź powierzenie wykonywania zadań mogło nastąpić na mocy 
porozumienia zawartymi między tymi organami. W świetle ustawy o KAS jedynym 
porozumieniem jakie może zawierać naczelnik US jest porozumienie uregulowane 
w art. 30 (zawierane z jednostkami samorządu terytorialnego lub związkami takich 
jednostek, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią).  

 

W działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

W IAS podejmowano szereg działań mających na celu zapewnienie prawidłowości 
postępowania w sprawach przejętych od organów celnych z dniem 1 marca 2017 r. 
Prowadzono narady i szkolenia, opracowano i wdrożono procedury mające na celu 
zapewnienie jednolitości postępowania. 
 

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 Kontroli77, wnosi o: 

1. Poinformowanie Szefa KAS o podległości służbowej osób, o których mowa w art. 
147 ust. 1 ustawy o KAS; 

2. Terminową wypłatę wszystkich składników wynagrodzenia; 

3. Opracowanie i wdrożenie brakujących procedur wewnętrznych wymaganych 
przez MF. 

 

                                                      
77 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

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

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 sposobie wykonania wniosków oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

Zielona Góra, 27 września 2018 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

 p.o. Dyrektora 

Włodzimierz Stobrawa  

 

 

........................................................ 
 podpis 
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