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Wykaz stosowanych skrótów i pojęć 
 

ARE  Agencja Rynku Energii SA 

ARM  Agencja Rezerw Materiałowych  

ARR   Agencja Rynku Rolnego 

e-AD  elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się 
wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy 

Eksport towarów   dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza teryto-
rium Unii Europejskiej  

Handlowiec  przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy 
naftowej lub paliw  

LPG  skroplony gaz płynny (ang. Liquefied Petroleum Gas) 

ME  Ministerstwo Energii utworzono na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2075), 
które weszło w życie z dniem 8 grudnia 2015 r. z mocą obowiązującą od 
27 listopada 2015 r. Poprzednio funkcjonowało Ministerstwo Gospodarki, które zo-
stało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospo-
darki (Dz. U. poz. 2076), które weszło w życie w dniu 8 grudnia 2015 r. z mocą ob-
owiązującą od 16 listopada 2015 r. 

MF  Ministerstwo Finansów 

NCR  Narodowy Cel Redukcyjny – minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplar-
nianych w cyklu życia paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego LPG 

NCW  Narodowy Cel Wskaźnikowy – minimalny udział biokomponentów i innych paliw 
odnawialnych zużytych we wszystkich rodzajach transportu w ogólnej ilości paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transpor-
cie drogowym i kolejowym, liczony według wartości opałowej 

Obrót paliwami  działalność gospodarcza polegająca na handlu hurtowym albo detalicznym pali-
wami  

Pakiet paliwowy  pakiet paliwowy stanowi zbiorcze określenie zmian normatywnych wprowadzonych 
na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz niektórych innych ustaw1 z dniem 1 sierpnia 2016 r. oraz na mocy usta-
wy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw2 z dniem 2 września 2016 r. Ilekroć jest mowa w niniejszej Informacji 
o pakiecie paliwowym należy przez to rozumieć obie ww. ustawy. 

Pe  ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne3 

PIPP  Polska Izba Paliw Płynnych 

POPiHN  Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 

Przedsiębiorstwo   podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,  
energetyczne   przetwarzania , magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw lub obrotu nimi  

RM  Rada Ministrów 

Skład podatkowy  miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, 
przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wy-

                                                           

1  Dz.U. poz. 1052, ze zm. 
2  Dz.U. poz. 1165, ze zm. 
3  Dz.U. z 2017 r., poz. 220, ze zm. Dalej: upe lub ustawa Prawo energetyczne. 
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prowadzane – z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przy-
padku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest 
określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego 

SP  Skarb Państwa 

System  krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów 
akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w szczegól-
ności do przesyłania e-AD, raportu odbioru i raportu wywozu, unieważnienia e-AD, 
zmiany miejsca przeznaczenia oraz zawiadomienia o zmianie miejsca przeznacze-
nia 

Szara strefa  gospodarka nieobserwowana, zdefiniowana zgodnie z zasadami rachunków naro-
dowych w ESA 20104. Składają się na nią trzy podstawowe elementy: 

1. działalność nielegalna, w przypadku której obie strony są dobrowolnymi partne-
rami transakcji gospodarczej,  

2. działalność ukryta, w przypadku której transakcje same w sobie nie są sprzecz-
ne z prawem, ale nie są zgłaszane w celu uniknięcia procedur administracyj-
nych,  

3. działalność określana jako „nieformalna”, zazwyczaj w sytuacji, gdy nie prowa-
dzi się żadnych rejestrów 

Transakcja  fikcyjny przepływ towarów pomiędzy co najmniej dwoma (w praktyce znacznie 
karuzelowa   więcej) krajami UE organizowany w taki sposób, że towary te „fakturowo” prze-

mieszczają się pomiędzy państwami członkowskimi UE i wracają do państw po-
chodzenia 

UDT  Urząd Dozoru Technicznego 

UOKIK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

URE  Urząd Regulacji Energetyki 

Ustawa o VAT  ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług5  

Ustawa o zapasach  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 
gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpie-
czeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym6  

VAT  podatek od towarów i usług 

WIIH  Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej 

WDT – Dostawa  przemieszczenie towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa 
wewnątrzwspólnotowa  członkowskiego UE 

WNT – Nabycie   przemieszczenie towarów z terytorium państwa członkowskiego UE na 

wewnątrzwspólnotowe  terytorium kraju 

Wyroby akcyzowe  wyroby energetyczne określone w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 
2008 r. o podatku akcyzowym7  

Zarejestrowany  podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe 
odbiorca   albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysła-

nych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej 

Zarejestrowany  podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów 

                                                           

4  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachun-

ków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz. U. UE L 174 z dnia 26 czerwca 2013 r., str. 1, Wydanie polskie, Legislacja, 
tom 56, 26 czerwca 2013, str. 352). 

5  Dz.U. z 2016 r., poz. 710, ze zm. 
6  Dz.U. z 2016 r., poz. 1899, ze zm. 
7  Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm. 
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wysyłający   akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru 
akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

Znikający podatnik  podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik dla celów VAT, który nabywa 
towary lub usługi, bądź symuluje ich nabywanie, a następnie zbywa je z uwzględ-
nieniem podatku VAT i znika, nie przekazując należnego podatku VAT do budżetu 
państwa 

System SEED  System Wymiany Danych dotyczących Podatku Akcyzowego. Z ang. – System for 
Exchange of Excise Data. Przepisami regulującymi prowadzenie systemu SE-
ED PL są przepisy krajowe oraz przepisy unijne 

System EMCS  System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych. Z ang. – Excise 
Movement and Control System. Przepisami regulującymi prowadzenie systemu 
EMCS PL są przepisy krajowe oraz przepisy unijne 
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Wprowadzenie 
Rynek paliw w Polsce warty jest około 100 mld zł. Biorąc pod uwagę, że daniny na rzecz państwa stanowią około 
50% wartości obrotów, roczne dochody państwa z obrotu paliwami (akcyza, VAT, opłata paliwowa) kształtują się 
na poziomie około 50 mld zł. Przestępczość w obrocie paliwami ciekłymi od lat jest głównym i narastającym pro-
blemem tej branży: 

 Firma doradcza Ernst & Young (EY) oszacowała, że w 2013 r. straty dla budżetu państwa z tytułu wyłudzeń 
podatku VAT w obrocie olejem napędowym wynosiły od 4,3 do 5,8 mld zł.  

 Szacuje się, że straty z samych tylko nieodprowadzonych podatków od sprzedanych paliw wyniosły w 2014 r. 
ok. 8 mld zł.  

 Według szacunków firmy doradczej PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC) w 2014 r. wyłudze-
nia VAT w polskiej gospodarce wyniosły niemal 50 mld zł, z czego ponad 20% dotyczyło obrotu paliwami. 

Paliwa zaliczone są do grupy tzw. towarów wrażliwych, ze względu na wysokość danin na rzecz państwa zawar-
tych w ich cenie. Oszustwa na rynku obrotu m.in. paliwami stanowią przede wszystkim specyfikę polskiego rynku, 
o skali niespotykanej w innych państwach Unii Europejskiej8. 

Dane statystyczne GUS wykazały trwający od 2011 r. spadek konsumpcji krajowej paliw w Polsce mimo stałego 
wzrostu PKB oraz spadku światowych cen ropy naftowej9. Zdaniem branży paliwowej i ekspertów dane te nie 
odzwierciedlają rzeczywistego stanu rynku, gdyż stosunkowo znaczna jego część pozostaje w szarej i czarnej 
strefie. Do Polski trafiają niezgłoszone do opodatkowania paliwa z importu, które ze względu na brak obciążeń 
podatkowych są tańsze od paliw z legalnych źródeł. Jednym z działań ograniczających nielegalny import miało 
być wprowadzenie w 2014 r. konieczności uzyskania koncesji Prezesa URE na import paliw. Według przedsta-
wionej przez Prezesa URE analizy10 ponad 200 złożonych wniosków, w większości złożyły je firmy nowo powsta-
łe, bez historii działań gospodarczych. Można więc podejrzewać, że część tych firm może być wykorzystywana w 
nielegalnym handlu paliwami, a koncesja jest im potrzebna jako „przykrywka”, tj. do zasłonięcia działalnością 
legalną działalności nielegalnej. Ponadto osoby świadomie podejmujące import paliw, z zamiarem uniknięcia 
opodatkowania, mogą wcale o koncesję nie występować.  

Wykres 1: Sprzedaż i zużycie oleju napędowego (tys. ton) 

 

Źródło: dane POPiHN 

                                                           

8 Uzasadnienie do ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1027). 

9  Dane dotyczące lat 2012-2014. W 2015 nastąpił wzrost konsumpcji, ale była ona nadal niższa niż w 2011 r. 
10  Debata „Perspektywy rozwoju polskiego rynku paliwowego – wyzwania i bariery” w dniu 16 marca 2015 r. w PAP. 
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Straty budżetu Państwa są wynikiem głównie uszczupleń podatkowych, powstających poprzez stosowanie przez 
przestępców w obrocie olejem napędowym mechanizmu tzw. znikającego podmiotu i transakcji karuzelowej. 

W mniejszym stopniu problem dotyczy benzyn i paliwa LPG, a także łamania przepisów o podatku akcyzowym i 
opłacie paliwowej, zapasach obowiązkowych oraz realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego11. 

Oprócz bezpośrednich strat dla budżetu państwa nielegalny obrót paliwami zaburza konkurencję i ma duży nega-
tywny wpływ na funkcjonowanie rzetelnych przedsiębiorców, wywiązujących się uczciwie ze wszystkich zobowią-
zań. Zaburzenie konkurencji skutkuje mniejszymi przychodami i zyskami uczciwych przedsiębiorców (ze względu 
na utratę dotychczasowych rynków zbytu i wymuszoną konieczność eksportu), co ma ujemny wpływ na wysokość 
płaconych przez nich podatków. 

Dokonywane od 2013 r. regulacje dotyczące funkcjonowania rynku paliwowego, w tym wprowadzenie koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, nowe rozwiązania w systemie utrzymywania zapasów paliw, wprowadzenie 
przepisu o odpowiedzialności podatkowej nabywcy w szczególnych przypadkach oraz konieczność złożenia 
zabezpieczenia majątkowego w kwocie 10 mln zł, miały przyczynić się do ograniczenia nielegalnego obrotu pali-
wami ciekłymi w Polsce, prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących obrót paliwa-
mi, a także zapewniać bezpieczeństwo i konkurencyjność polskiego sektora paliwowego.  

 

 

 

                                                           

11  Notatka prasowa – Główne problemy branży paliwowej w Polsce 2015 – POPiHN; www.popihn.pl/download.php?id=225 

Rysunek 1: Uproszczony schemat transakcji karuzelowej. 
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1. Założenia kontroli 
Głównym celem kontroli było dokonanie oceny skuteczności przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi paliwami 
ciekłymi. Cele szczegółowe kontroli obejmowały dokonanie oceny: 

1. Czy organy państwa skutecznie i rzetelnie monitorują rynek obrotu paliwami ciekłymi? 

2. Czy organy państwa analizują wpływ szarej strefy na funkcjonowanie rynku paliw i podejmują skuteczne 
działania w tym zakresie? 

3. Czy obowiązujące regulacje i systemy kontroli skutecznie wpływają na ograniczenie nielegalnego obrotu 
paliwami ciekłymi? 

Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. oraz działania wcześniejsze 
i późniejsze (decyzje lub wdrożone rozwiązania), o ile miały one istotne znaczenie dla dokonania ocen kontrolo-
wanej działalności. 

Skontrolowano Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów, Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony 
Konsumentów i Konkurencji. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 
1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli12 z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 1, tj. legalności, go-
spodarności, celowości i rzetelności.  

Kontrolę przeprowadził Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w okresie od 26 lipca 2016 r. do 
21 października 2016 r.13  

Kontrolą nie objęto Agencji Rezerw Materiałowych ponieważ zagadnienia monitorowania i nadzorowania systemu 
zapasów interwencyjnych paliw ciekłych były kontrolowane w ramach kontroli Zarządzanie zapasami obowiązko-
wymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego przeprowadzonej przez NIK w okresie maj – sierpień 
2016 r.14 Agencja Rezerw Materiałowych prawidłowo wykonywała zadania, zarówno w zakresie tworzenia i 
utrzymywania zapasów agencyjnych ropy naftowej i paliw, nadzoru nad zapasami obowiązkowymi ropy naftowej 
lub paliw, tworzonymi i utrzymywanymi przez producentów i handlowców, jak i zadania dotyczące nadzoru nad 
magazynowaniem zapasów interwencyjnych. 

Obszary objęte nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego (urządzenia infrastruktury służącej do obrotu paliwami) 
oraz Agencji Rynku Rolnego (wytwarzanie biokomponentów) nie zostały objęte kontrolą ze względu na ich sto-
sunkowo małe znaczenie dla zapobiegania nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi. 

 

 

                                                           

12  Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Dalej: ustawa o NIK.  
13 Ostanie wystąpienie pokontrolne nosi datę 29 grudnia 2016 r. 
14 Informacja o wynikach kontroli Zarządzanie zapasami obowiązkowymi ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego, Nr ewid. 

183/2016/P/16/016/KGP, styczeń 2017. 
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności15  
W ocenie NIK działania podejmowane przez organy administracji rządowej w kontrolowanym okresie nie 
doprowadziły do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw 
podatkowych, pomimo iż problem występowania tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został zidentyfi-
kowany już w 2012 r.16 Do III kwartału 2016 r. tj. do wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego oraz pakietu 
energetycznego, zapobieganie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi nie miało charakteru systemo-
wego – podejmowane działania polegały na interwencjach, ukierunkowanych głównie na uszczelnianie 
systemu fiskalnego. Nie udało się zapobiec znacznemu zwiększeniu zakresu działań nielegalnych oraz 
nie wdrożono skutecznych rozwiązań w celu ich ograniczenia. 

NIK ocenia negatywnie działania Ministra Energii (poprzednio Ministra Gospodarki) oraz Prezesa URE – 
podejmowane w celu przeciwdziałania szarej strefie na rynku paliw ciekłych w Polsce. Działalność po-
dejmowana w tym zakresie przez Ministra Finansów oraz Prezesa UOKiK została oceniona pozytywnie.  

Uzasadnieniem powyższej oceny są następujące ustalenia kontroli: 

 Problemy i nieprawidłowości związane z szarą strefą na rynku paliw ciekłych, wynikają m.in. z podej-
ścia Ministra Energii17 oraz Prezesa URE, według których zjawisko to ma negatywny wpływ głównie na 
sferę opłat i podatków. NIK zwraca uwagę, iż szara strefa ma również negatywny wpływ na przedsię-
biorstwa działające uczciwie na rynku paliwowym i konkurencyjność tego rynku.  

 Minister Energii uznając, że niektóre z występujących nieprawidłowości na tym rynku, nie należą do 
jego kompetencji, tylko do innych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej (np. 
Ministra Finansów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), nie doprowadził do opracowania polityki 
energetycznej państwa w odniesieniu do paliw ciekłych. Działania legislacyjne Ministra dotyczące za-
pewnienia konkurencyjności na rynku paliw okazały się niewystarczające.   

 Prezes URE realizował przede wszystkim obowiązki wynikające z przepisów regulujących koncesjo-
nowanie paliw ciekłych. Jednakże sposób wykonywania zadań, jakkolwiek zgodny z przepisami 
(z zastrzeżeniem stwierdzonych nieprawidłowości), nie zapewniał istotnego wkładu organu koncesyj-
nego w przeciwdziałanie występowania szarej strefy na rynku paliw ciekłych. Prezes URE nie wyko-
rzystywał uprawnień do kontroli przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagra-
nicą. Pomimo przyznanych mu uprawnień, Prezes URE nie prowadził także kontroli podmiotów zobo-
wiązanych do realizacji NCW, poprzestając na ustalaniu poziomu tego wskaźnika na podstawie spra-
wozdań składanych przez przedsiębiorców i wymierzaniu kar pieniężnych w przypadku, gdy nie został 
on osiągnięty. Urząd Regulacji Energetyki nie był przygotowany organizacyjnie i kadrowo do prowa-
dzenia kontroli wypełniania warunków działalności objętej koncesjami, w zakresie w jakim dotyczą 
one paliw płynnych. W ocenie NIK – nałożenie nowych zadań wynikających z pakietu paliwowego i 
pakietu energetycznego bez zasilenia finansowego URE, pogłębi niedobór kadrowy i zwiększy liczbę 
nierealizowanych zadań. 

 W okresie objętym kontrolą Minister Finansów podejmował działania służące zapobieganiu występu-
jącym w obrocie paliwami ciekłymi nieprawidłowościom w zakresie fiskalnym. Jest jednak za wcze-
śnie na pełną ocenę skutków tych działań, z uwagi na wprowadzone ostatnio regulacje w ramach pa-
kietu paliwowego oraz nową organizację administracji skarbowej. Przeciwdziałanie szarej strefie 

                                                           

15  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby praw-
dziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia oce-
nę ogólną o dodatkowe objaśnienia. 

16 Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, sporządzona przez Ministra Gospodarki w czerwcu 2015 r., str.10; 
(http://bip.me.gov.pl/node/24670). 

17  Poprzednio Ministra Gospodarki. 

http://bip.me.gov.pl/node/24670
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utrudniała struktura administracji celnej, podatkowej i skarbowej. Działalność tych trzech niezależ-
nych pionów nie była w pełni skorelowana. Obowiązujące przepisy w odmienny sposób regulowały 
kwestie kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli skarbowej, organy podatkowe i organy cel-
ne. Funkcjonujące w tych służbach systemy informatyczne nie współpracowały ze sobą, co skutkowa-
ło rozproszeniem baz danych. Brak jednolitych procedur, rozproszone bazy danych, niewystarczająco 
rozwinięte kanały komunikacji pomiędzy organami, a także wykonywanie tych samych zadań na po-
trzeby trzech różnych postępowań kontrolnych potwierdzają, zdaniem NIK, potrzebę dokonania kon-
solidacji i ujednolicenia procedur, baz danych, jak też usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi służ-
bami. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej18 powinno sprzyjać tym działaniom naprawczym.  

 Pozytywnie oceniona działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, związana była z wy-
konywaniem zadań w zakresie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych oraz gazu skro-
plonego (LPG), określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw19) – nie obejmowała kwestii legalności obrotu paliwami. Zmiany ustawo-
we, rozszerzające kompetencje Prezesa UOKiK w tym zakresie, zostały wprowadzone w ramach pakie-
tu paliwowego. UOKiK zapewnił prawidłowe funkcjonowanie systemu monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw w oparciu o obowiązujące przepisy. Prowadził rzetelnie analizy ryzyka na podstawie 
stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących jakości paliw. 

 NIK zwraca uwagę, iż podawane do publicznej wiadomości m.in. przez resort finansów szacunki roz-
miaru szarej strefy, zostały określone przez podmioty zewnętrzne, a Ministerstwo Finansów, Minister-
stwo Energii czy też Urząd Regulacji Energetyki nie znają ani metodologii jej wyliczenia, ani nawet nie 
dokonywały weryfikacji tych wyliczeń.  

2.2. Synteza wyników kontroli 
1. Minister Energii nie przeprowadzał analiz ryzyka w zakresie związanym z potencjalnymi i ze zidentyfikowa-

nymi nieprawidłowościami na rynku paliwowym, jak też nie dokonywał analizy charakteru ujawnionych dzia-
łań nielegalnych i przestępczych, ani nie proponował działań naprawczych. W pracach związanych 
z nowelizacją przepisów prawa w zakresie rynku paliw, Minister korzystał ze wsparcia instytucji i organizacji 
branżowych. Minister Energii nie dokonywał bieżącej analizy krajowego rynku paliwowego, a jedynie akcep-
tował sporządzane przez Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Energii20 miesięczne raporty nt. Monito-
rowania bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa. Dane statystyczne pozyskiwane od przedsiębiorstw 
sektora naftowego, dotyczące m.in. produkcji, importu i eksportu (wolumenu i kierunków) paliw ciekłych i 
zapasów paliw w podziale na poszczególne asortymenty, na zlecenie Ministra Energii gromadzone są przez 
ARE i przekazywane bezpośrednio m.in. do Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz EUROSTAT (str. 25 – 28 Informacji). 

2. Minister Energii dysponował danymi w zakresie realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów 
obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz danymi niezbędnymi do weryfikacji realizacji obowiązków doty-
czących Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW). Jednakże dane te, ze względu na brak dostępu do in-
formacji gromadzonych w ramach statystyki celnej, nie zostały wykorzystane m.in. do określenia rozbieżno-
ści w zakresie wolumenów paliw podlegających obowiązkom podatkowym, a tym samym do próby oceny 
„szarej strefy” na rynku paliw. NIK zauważa, że ME (wcześniej też MG) nie wnioskowało do Ministra Finan-
sów o udzielenie dostępu do danych gromadzonych w ramach statystyki celnej i nie rozważało takiej ko-
nieczności (str. 47 – 57 Informacji). 

3. Funkcjonujące w Ministerstwie Finansów systemy informatyczne, w ograniczonym zakresie umożliwiały 
prowadzenie przez jednostki organizacyjne resortu analiz ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości 
w obszarze obrotu paliwami ciekłymi. Systemy wykorzystywane do analizy danych w zakresie poboru po-

                                                           

18 Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej przedłużyły wejście w życie zmian organizacyjnych w administra-
cji podatkowo-skarbowej, tj. z dniem 1 marca 2017 r. Zmianom w obrębie administracji podatkowej towarzyszą zmiany w Służbie Cel-
nej. Powołanie KAS zasadniczo zmienia ustrój służb odpowiedzialnych za pobór danin na rzecz państwa, gdyż to KAS, a nie służby 
Ministerstwa Finansów, będzie odpowiadała za ich pobór. 

19  Dz. U. z 2016 r. poz. 1928, ze zm. Dalej: ustawa o systemie monitorowania. 
20  Dalej: DRO. 
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datku od towarów i usług, traktowały paliwa tak samo jak inne pozostałe produkty i nie pozwalały na auto-
matyczne wyodrębnianie i generowanie danych dotyczących paliw (str. 30 – 33 Informacji). 

4. Wyniki kontroli prowadzonych przez służby Ministerstwa Finansów w podmiotach gospodarczych oraz ana-
liza wyników działań i informacji pochodzących od innych instytucji - były wykorzystywane do analizy ryzyka 
występowania nieprawidłowości w obrocie paliwami ciekłymi. Zidentyfikowane w ten sposób obszary ryzyka 
były uwzględniane w inicjatywach Ministra w zakresie wprowadzenia zmian ustawodawczych służących eli-
minowaniu, bądź ograniczaniu przestępstw i nadużyć w obrocie paliwami ciekłymi. Z uwagi na brak możli-
wości wyszczególnienia obrotu paliwami w rozliczeniach podatku VAT, Ministerstwo Finansów dysponowało 
oszacowaniami dotyczącymi wielkości tzw. szarej strefy jedynie pochodzącymi od podmiotów zewnętrznych. 
Szacunki te nie były przez Ministerstwo weryfikowane lub komentowane (str. 36 – 47 Informacji). 

5. W okresie objętym kontrolą służbom Ministerstwa Finansów nie udało się wyegzekwować kwoty 
443,4 mln zł, tj. aż 96,7% ogółu należności Skarbu Państwa naliczonych w wyniku kontroli Służby Celnej 
przeprowadzonych u przedsiębiorców sektora paliw ciekłych w latach 2014-2016 (I półrocze), w tym głównie 
z podatku akcyzowego (409,5 mln zł) i opłaty paliwowej (33,9 mln zł). NIK zwraca uwagę, na rosnący po-
ziom zaległości – ze 153 mln zł w 2014 r., do 443,4 mln zł na koniec I półrocza 2016 r. Według Ministra Fi-
nansów, największe kwoty zaległości z tytułu podatku akcyzowego i opłaty paliwowej przypadają na pod-
mioty zajmujące się dystrybucją paliw. Podstawowymi przyczynami niskich wpływów z tytułu powyższych 
należności jest bezskuteczność egzekucji spowodowana brakiem majątku dłużników, brakiem źródeł ich 
dochodów oraz środków na rachunkach bankowych (str. 38 – 47 Informacji).  

6. W ramach działań MF mających na celu zwiększenie efektywności walki z szarą strefą Urząd Kontroli Skar-
bowej w Szczecinie, jako Centrum Kompetencyjne w zakresie paliw, stworzył System Paliwa, który został 
uruchomiony w połowie 2014 r. W strukturach Izby Celnej w Katowicach powołano Wydział Grupa Zadanio-
wa ds. Wyrobów Energetycznych, do którego zadań należy m.in. analizowanie i raportowanie na poziomie 
ogólnokrajowym zagadnień związanych z przemytem, nielegalnym wytwarzaniem lub obrotem paliwami. 
Działania te NIK uznała za celowe, w świetle zwiększenia skuteczności realizowanych działań kontrolnych 
(str. 29 – 30, 40 Informacji). 

7. Spadek rejestrowanej ilości 
sprzedanych i zużytych w kraju 
paliw, jaki miał miejsce w la-
tach 2012-2014, pomimo ro-
snącego PKB, wskazywał zda-
niem NIK, na wzrost niereje-
strowanego obrotu i zużycia, tj. 
wzrost szarej strefy. Wzrost 
sprzedaży np. oleju napędo-
wego, po wprowadzeniu pakie-
tu paliwowego w 2016 r. 
(Wykres 2: Sprzedaż oleju na-
pędowego (tys. ton)), sugeruje 
skuteczne działanie wprowa-
dzanych przepisów mających 
na celu ograniczenie szarej 
strefy, a w szczególności prze-
pisów wprowadzonych pakie-
tem paliwowym (str. 72 – 74 In-
formacji). 

8. Prowadząc działalność regulacyjną obejmującą rynek paliw ciekłych, Prezes URE nie analizował i nie sza-
cował ryzyk związanych z nieprawidłowościami występującymi w obrocie paliwami oraz nie proponował 
działań zapobiegających ich występowaniu. Prezes URE, pełniąc rolę organu koncesyjnego na rynku paliw, 
z niewielkim zaangażowaniem rozpoznawał problemy związane zarówno z udzielaniem koncesji na tzw. 

700,0

800,0

900,0

1000,0

1100,0

1200,0

1300,0

1400,0

2014 2015 2016

Wykres 2: Sprzedaż oleju napędowego (tys. ton) 



Podsumowanie wyników kontroli 

12 

czysty obrót21, jak i handlem spółkami posiadającymi koncesje na działalność na rynku paliw ciekłych (str. 
52 – 54, 57 – 58 Informacji). 

9. Działania URE w zakresie udzielania koncesji na działalność na rynku paliw ciekłych i postępowania prowa-
dzone w tym obszarze, nie zostały określone procedurami lub innymi regulacjami wewnętrznymi. W URE 
nie obowiązywały również całościowe procedury lub inne regulacje wewnętrzne dotyczące ogółu działań 
Prezesa URE i podległego mu urzędu, podejmowanych wobec lub w sprawie podmiotów w okresie obowią-
zywania udzielonych im koncesji, w szczególności w odniesieniu do stwierdzania i uznawania przez pra-
cowników URE za spełnione przesłanki do udzielania poszczególnych rodzajów koncesji ujętych w ustawie 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Udzielanie koncesji na działalność na rynku paliw cie-
kłych, opierało się na ustalonej zwyczajowo praktyce postępowania. W okresie objętym kontrolą zadania w 
zakresie koncesjonowania paliw ciekłych w URE (ponad osiem tys. koncesji) realizowane były przez Wy-
dział ds. Paliw i Biopaliw ciekłych (ośmiu pracowników) oraz osiem oddziałów terenowych URE (średnio 1,5 
etatu dotyczących koncesji paliwowych). W ocenie NIK, bardzo mała liczba pracowników zajmujących się 
sektorem paliw ciekłych uniemożliwiała prowadzenie faktycznych działań kontrolnych wobec przedsię-
biorstw tego sektora (str. 49 – 52, 54 – 55 Informacji). 

10. Prezes URE nie podjął działań w celu wykorzystania uprawnień do kontroli przedsiębiorstw energetycznych 
prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu 
paliwami ciekłymi z zagranicą. W URE nie opracowano procedur szacowania ryzyka, planu kontroli, zasad 
typowania przedsiębiorców do kontroli, sposobu prowadzenia kontroli oraz zasad współpracy z innymi or-
ganami prowadzącymi kontrolę przedsiębiorców sektora paliw ciekłych. Postępowania dotyczące prowa-
dzenia działalności bez koncesji prowadzono na podstawie dokumentów przedstawionych przez przedsię-
biorców (w związku wnioskami dotyczącymi koncesji) lub w wyniku zawiadomienia organów prowadzących 
kontrole w siedzibie przedsiębiorstwa. Wskazane zaniechania świadczą o braku własnej inicjatywy i podej-
mowaniu przez Prezesa URE tylko działań reaktywnych (str. 58 – 66 Informacji). 

11. W URE nie podjęto działań w celu wypracowania metodologii kontroli na miejscu u przedsiębiorców na 
podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej22 w granicach przyznanych 
uprawnień oraz przygotowania pracowników do prowadzenia kontroli. Urząd był nieprzygotowany organiza-
cyjnie i kadrowo do realizacji uprawnień kontrolnych przyznanych mu na podstawie art. 23r ustawy Prawo 
energetyczne. NIK stwierdziła również, że Prezes URE, pomimo przyznanych mu uprawnień, nie prowadził 
kontroli podmiotów zobowiązanych do realizacji NCW poprzestając na ustalaniu poziomu realizacji tego 
wskaźnika przez przedsiębiorców składających sprawozdania i wymierzeniu kar pieniężnych w przypadku, 
gdy nie został on zrealizowany (str. 58 – 66 Informacji). 

12. W URE nie wprowadzono procedur przeprowadzania kontroli przedsiębiorców sektora paliw ciekłych, po-
dejmowanych w reakcji na ujawnienie przez inne organy nieprawidłowości w działalności gospodarczej ob-
jętej koncesją lub prowadzenia działalności bez koncesji. Nie wprowadzono również procedur kontroli reali-
zacji NCR oraz kontroli i monitoringu realizacji NCW, jak i procedury wymierzania kar pieniężnych przez 
Prezesa URE oraz procedur wzajemnego informowania się komórek organizacyjnych URE o wymierzeniu 
kary. Ponieważ zadania z zakresu kontroli i wymierzenia kar były realizowane przez dziewięć komórek or-
ganizacyjnych URE, wprowadzenie formalnych procedur przyczyniłoby się do zapewnienia jednolitej prakty-
ki, ujednolicenia zasad wymiany informacji oraz wskazania ram czasowych podjęcia działań przez uczestni-
ków procesu (str. 59 Informacji). 

13. Kontrole jakości paliw nie były postrzegane przez UOKiK jako działania mające znaczenie dla walki 
z nielegalnym obrotem paliwami, ponieważ w opinii Prezesa UOKiK brak jest bezpośredniego związku mię-
dzy niewłaściwą jakością paliw ciekłych a szarą strefą. Działalność Urzędu była skoncentrowana na elimi-
nowaniu z obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych niezależnie od rodzaju podmiotu, który ta-
kie paliwo wprowadza do obrotu. Wynikało to z faktu, że głównym celem systemu monitorowania i kontroli 
jakości paliw jest ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania paliw na środowisko naturalne oraz 
zdrowie ludzi, stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania. Kwestie związane z posiada-

                                                           

21  Wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi na zasadzie pośrednictwa, bez posiadania jakichkolwiek urządzeń 
technicznych.  

22  Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.; dalej: ustawa o swobodzie działalności gospodarczej lub u.o.s.d.g. 
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niem koncesji na obrót paliwami, wymaganych przepisami art. 32 ustawy Prawo energetyczne, do 
2 września 2016 r.23 znajdowały się poza zakresem kontroli jakości paliw określonym w art. 16 ust. 5 ustawy 
o systemie monitorowania. Kontrole mające znaczenie dla ustalenia legalności działalności przedsiębiorców 
prowadzących działalność w przedmiocie obrotu paliwami, tj. w zakresie posiadania koncesji, były natomiast 
prowadzone przez Inspekcję Handlową w ramach planów kontroli własnych (str. 66, 72Informacji). 

14. UOKiK, przy udziale Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) zapewnił prawidłowe funkcjo-
nowanie systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw w oparciu o obowiązujące przepisy, a także o 
utrwaloną praktykę. Prowadził rzetelnie analizy ryzyka na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości 
w jakości paliw. Podejmowane działania wynikały z przeprowadzonych analiz i były adekwatne do zidentyfi-
kowanych zagrożeń. W badanym okresie zrealizowano kontrole na stacjach paliwowych uwzględniając ich 
minimalną liczbę wymaganą przez normę UE. NIK pozytywnie oceniła skalę przeprowadzanych kontroli 
skargowych podjętych na podstawie skarg konsumenckich i informacji organów kontroli jakości paliw, 
uwzględniając zwłaszcza ich liczbę. Udział kontroli skargowych w stosunku do całkowitej liczby skarg i in-
formacji, które wpłynęły w poszczególnych latach 2014, 2015 oraz w I połowie 2016 r. stanowił odpowied-
nio: 72%, 90% i 78%. NIK pozytywnie oceniła też zwiększenie przez UOKiK w 2016 r. minimalnej liczby kon-
trolowanych stacji w zakresie jakości gazu skroplonego LPG - o prawie 60% w stosunku 2015 r. (str. 68 – 
69 Informacji).  

15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej jakości paliw WIIH kierowały do właściwych miejscowo prokuratur 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia występku z art. 31 ustawy o systemie monitorowania. Przykładem 
dobrej praktyki współpracy urzędów było wprowadzenie przez Prezesa UOKiK obowiązku podejmowania 
przez inspektorów WIIH dodatkowych działań, polegających na przekazywaniu informacji o wykrytych nie-
prawidłowościach w celu ich ewentualnego wykorzystania do Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzkich 
inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ), Urzędu Dozoru Technicznego (UDT), Urzędów Celnych lub 
Urzędów Kontroli Skarbowej. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, iż UOKiK nie otrzymywał jednak od-
powiedzi „zwrotnych” od ww. instytucji, dotyczących faktycznej przydatności przekazywanych informacji, 
z wyjątkiem informacji uzyskiwanych z URE. Szczególnie ważnym elementem dbałości o zachowanie pra-
widłowego procesu kontrolnego były szczegółowo opracowane programy kontroli jakości paliw przygotowy-
wane przez UOKiK dla inspektorów WIIH na podstawie założeń zawartych w rocznych planach kontroli (str. 
70 – 72 Informacji). 

16. Inspekcja Handlowa przeprowadziła łącznie: 
w 2014 r. – 97, w 2015 – 116, a w I-III kw. 2016 r. 
– 331 kontroli dotyczących legalności działania 
przedsiębiorców w zakresie posiadania koncesji 
na obrót paliwami. W kontrolach w 2014 r. oraz 
w 2015 r. Stwierdzono brak koncesji odpowiednio 
u pięciu i trzech przedsiębiorców. W związku z 
powyższym w ww. przypadkach skierowano wnio-
ski do sądów o ukaranie z art 601 §1 kodeksu wy-
kroczeń bądź przekazano informacje do URE 
w związku art 56 ust. 1 pkt 12a lub art. 57g ustawy 
Prawo energetyczne24 oraz wydano 10 decyzji 
wstrzymujących obrót paliwami, na który przedsię-
biorcy nie mieli koncesji (str. 73 Informacji). 

 

                                                           

23  Tj. do dnia wejścia w życie zmian ww. ustawy w ramach tzw. pakietu paliwowego. 
24  Art. 56 ust. 1 pkt 12a obowiązywał do 2 września 2016 r., a art. 57g został dodany do ustawy z tą datą w ramach tzw. pakietu paliwo-

wego (ustawą o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw). 
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Wykres 3: Liczba kontroli koncesji przez PIH. 
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3. Uwagi końcowe i wnioski 
Działalność sektora paliw ciekłych25 regulowana jest przez bardzo wiele ustaw i innych przepisów prawa. Wystę-
pują przy tym niespójności w obowiązujących regulacjach, a także rozbieżne definicje dotyczące tych samych 
elementów. Zdaniem NIK konieczne jest rozważenie przez Radę Ministrów możliwości i zasadności wprowadze-
nia jednej kompleksowej regulacji dotyczącej tego sektora. Wyeliminowanie obecnego rozproszenia kompetencji i 
odpowiedzialności byłoby możliwe przez ustanowienie, w ramach ww. regulacji, organu sprawującego komplek-
sowy, a we współpracy z ministrem ds. finansów (obecnie Szefem Krajowej Administracji Skarbowej), pełny nad-
zór nad rynkiem paliw ciekłych.  

NIK zwraca uwagę na konieczność ujednolicenia regulacji dotyczących kontroli przeprowadzanych przez byłe 
organy kontroli skarbowej, organy podatkowe i organy celne, a od 1 marca 2017 r. przez Krajową Administrację 
Skarbową. Brak jednolitych procedur, rozproszone bazy danych, niewystarczająco rozwinięte kanały komunikacji 
pomiędzy organami, także wykonywanie tych samych zadań na potrzeby trzech różnych postępowań kontrolnych 
potwierdzają konieczność wprowadzenia zmian, zwłaszcza gdy nastąpiła konsolidacja służb MF w jedną organi-
zację – Krajową Administrację Skarbową. Zmiany te powinny służyć wzmocnieniu realizacji zadań statutowych 
jednostek administracji podatkowo-skarbowej i celnej, w tym zwalczania oszustw podatkowych i odzyskiwania 
należności podatkowych i celnych. 

W świetle wskazanych nieprawidłowości NIK dostrzega potrzebę wzmocnienia organizacyjnego i kadrowego 
Urzędu Regulacji Energetyki oraz zapewnienia odpowiednich środków finansowych, umożliwiających realizację 
nowych zadań URE, w tym określonych w pakiecie paliwowym i pakiecie energetycznym.  

Opłaty wnoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja w zakresie paliw 
płynnych, pozostają na niezmienionym poziomie od czerwca 1998 r. Zdaniem NIK podwyższenie tych opłat, ze 
względu na dochody budżetowe oraz potrzebę ograniczania szarej strefy, jest możliwe i celowe. 

NIK wskazuje na niecelowość przekazywania pomiędzy urzędami wielu informacji i zestawień w sytuacji, gdy nie 
są one faktycznie wykorzystywane. Tłumaczone jest to faktem, że przepisy prawa nie nałożyły, ani na przekazu-
jącego, ani na odbiorcę, obowiązków związanych z przetwarzaniem i wykorzystaniem tych informacji. W tej sytu-
acji NIK dostrzega potrzebę sformułowania takich zadań lub wyeliminowania z przepisów obowiązków przekazy-
wania zbędnych informacji. Na przykład, mając na uwadze ustalenia, opisane w rozdziale 4.2.2.1 Monitorowanie 
rynku obrotu paliwami ciekłymi, w tym wykorzystanie systemów informatycznych wskazujące, iż nie są dokony-
wane analizy zbiorczych raportów kwartalnych dotyczących rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, przekazywa-
nych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez Prezesa URE, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  biokomponentach i biopaliwach ciekłych26, należy rozważyć zasadność obowiązku 
sporządzania tych raportów. 

NIK zwraca uwagę na fakt, że Ministerstwo Finansów nie jest autorem podawanych do wiadomości publicznej 
informacji dotyczących rozmiarów szarej strefy w obrocie paliwami ciekłymi. Szacowanie wielkości szarej strefy w 
obrocie paliwami nie należy do właściwości merytorycznej żadnego z departamentów MF. Szacunki te nie są 
również prowadzone również przez żaden podmiot państwowy czy też samorządowy. Dlatego też, do publikowa-
nych informacji o skali wyłudzeń podatków należnych Skarbowi Państwa należy podchodzić z dużą ostrożnością, 
gdyż mogą być obarczone znacznym prawdopodobieństwem błędu. Zdaniem Izby, w tej sytuacji celowe byłoby 
zweryfikowanie tych wielkości i przedstawienie stanowiska Ministra Finansów wobec publikowanych oszacowań. 

Wnioski pokontrolne, sformułowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, przedstawione kierownikom jednostek kontro-
lowanych, zawarto w punkcie 5.2. niniejszej Informacji. 

W związku z ustaleniami kontroli Najwyższa Izba Kontroli zgłasza następujące wnioski de lege ferenda: 

1. Konieczna jest zmiana27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu 
monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz 

                                                           

25  Tj. m.in. wytwarzanie, obrót hurtowy i detaliczny, magazynowanie, transport, instalacje, jakość paliw, podatki i inne opłaty. 
26  Dz.U. z 2017 r. poz. 285, ze zm. Dalej: ustawa o biokomponentach. 
27  W związku z przekroczeniem przez Polskę 15 mln ton rocznej konsumpcji paliwa, od 2013 r. KE kilkakrotnie zwracała uwagę, że 

zakwalifikowanie Polski jako kraju dużego, zobowiązuje do pobierania dwukrotnie większej liczby próbek badanego paliwa. Dlatego 
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gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. Nr 189, poz. 1354) – w zakresie mini-
malnej liczby próbek, tj. zmiana § 4.  

2. Dokonanie zmiany28 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu 
pobierania przez Prezesa URE corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym 
została udzielona koncesja (Dz. U. Nr 60, poz. 387, ze zm.) – w zakresie wysokości opłat koncesyjnych, tj. § 
1, § 2 oraz załącznik. 

 

Sektor paliw ciekłych jest największym dostawcą środków budżetowych. Opisane w niniejszej Informacji ustalenia 
kontroliu oraz prezentowane oceny dotyczą działań realizowanych w 2015 r. oraz I połowie 2016 r.  Po wprowa-
dzeniu pakietu paliwowego i pakietu energetycznego w III kwartale 2016 r. dały się zaobserwować silnie wzro-
stowe tendencje rynkowe w zakresie legalnej sprzedaży paliw ciekłych, w tym szczególnie oleju napędowego. 
Przełożyło się to wzrost dochodów budżetowych z tytułu akcyzy i podatku VAT. Rekordowe zyski wykazały też 
dwie największe spółki sektora paliw ciekłych – PKN Orlen SA i Lotos SA. Utrzymanie się tych tendencji w 
2017 r. będzie świadczyło, że walka z szarą strefą w sektorze paliwowym staje się skuteczna.  

 

 

Źródło: Na podstawie POPiHN, Raport roczny 2016 „Przemysł i Handel Naftowy”, str. 34; 
http://www.popihn.pl/raporty2.php 

Wykres 4: Struktura ceny detalicznej paliw silnikowych średnio po 12 miesiącach 2016 roku 

 

 

                                                                                                                                                                                     

też, w ramach monitorowania jakości paliw, UOKiK podwoił minimalną liczbę pobieranych próbek paliw, w odniesieniu do minimalnej 
liczby próbek wskazanej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. 

28  Prezes URE w 2012 r. wystąpił do MG o zmianę wysokości opłat koncesyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 5 maja 1998 r. W kontrolowanym okresie Prezes URE nie przedstawiał ponownie swojego stanowiska w kwestiach zmiany wyso-
kości opłat koncesyjnych, gdyż wobec dwukrotnych zapewnień Ministra Gospodarki oraz Szefa KPRM, był przekonany, że przedsta-
wione przez Urząd w 2012 r. propozycje są przedmiotem oceny oraz analiz i oczekiwał na dokonanie zapowiedzianych zmian. 
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4. Ważniejsze wyniki kontroli 

4.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań 
ekonomicznych i organizacyjnych 

Obrót paliwami jest regulowany bardzo wieloma przepisami i nakłada na podmioty prowadzące ten obrót wiele 
obowiązków finansowych, technicznych, jak też dotyczących jakości paliw. Nadzór nad realizacją tych wymagań 
oraz kontrola ich wykonania, prowadzony jest z urzędu przez następujące organy: 

Minister Energii – sprawuje nadzór nad rynkiem paliw ciekłych. 

Minister Energii kieruje działem administracji rządowej „energia”29. Do ministra właściwego do spraw energii nale-
żą w szczególności sprawy rynków energii, surowców energetycznych i paliw. 

W ramach Ministerstwa Energii Departament Ropy i Gazu30 odpowiada m.in. za realizację zadań związanych z: 

 kształtowaniem polityki energetycznej Polski i otoczenia regulacyjnego oraz polityki energetycznej i regulacji 
UE w zakresie sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw ciekłych, a także wdrażaniem regulacji 
UE w tym zakresie; 

 przygotowaniem analiz i ocen dotyczących funkcjonowania sektorów gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i 
paliw ciekłych; 

 prowadzeniem spraw z zakresu jakości paliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego 
(CNG), skroplonego gazu ziemnego (LNG), lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju 
do silników statków żeglugi śródlądowej, w tym za: 

a) opracowanie propozycji działań, 

b) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej, 

c) współpracę z właściwymi organami administracji, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki w za-
kresie dotyczącym zasad i warunków wykonywania działalności gospodarczej oraz mechanizmów wspie-
rających rozwój jakości tych paliw, 

d) współpracę i wymianę informacji z organami państw członkowskich UE oraz organami właściwych organi-
zacji, a także podejmowanie działań mających na celu promocję jakości tych paliw; 

 współpracą z państwami trzecimi w obszarze sektora gazu ziemnego i sektora ropy naftowej i paliw cie-
kłych; 

 zapewnieniem realizacji obowiązków Ministra Energii w zakresie badań statystyki publicznej dotyczą-
cych sektora ropy naftowej, paliw ciekłych i gazu ziemnego. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki31:  

 koncesjonuje obrót paliwami,  

 pobiera opłaty za koncesje32,  

                                                           

29  Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (art. 7a ust. 2 pkt 2 - Dz. U. z 2016 r. poz. 543 ze zm.) w zw. 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2087). Przed utworzeniem ME (przed 27 listopada 2015 r.), ww. zakres zadań realizowany był przez ministra właści-
wego ds. gospodarki.  

30  Załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Ener-
gii (Dz. Urz. ME poz. 2 ze zm.) 

31  Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji realizuje Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki (art. 21 ust. 1 oraz art. 23 ustawy  Prawo energetyczne), także zadania wynikające z ustawy o biokomponentach, ustawy o 
systemie monitorowania, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Z dniem 6 września 2016 r. w ramach struktury organizacyj-
nej URE wyodrębniono dwa odrębne departamenty: Dep. Rynku Paliw Gazowych i Dep. Rynku Paliw Ciekłych (zarządzenie nr 110 z 
dnia 29 sierpnia 2016 r. - M.P. poz. 891, zmieniające zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w spra-
wie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki – M. P. poz. 971). 

32  Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. 

http://nowylex/lex/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1561631&full=1
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 kontroluje wykonywanie obowiązków wynikających z udzielonych koncesji,  

 nakłada kary za obrót paliwami ciekłymi bez wymaganej koncesji,  

 nakłada kary za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z koncesji,  

 przeprowadza kontrole podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, w zakresie wykonania obo-
wiązku zapewnienia co najmniej minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej 
ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych , 

 wymierza kary związane z niewłaściwą realizacją NCW, 

 przeprowadza kontrole podmiotów realizujących Narodowy Cel Redukcyjny, w zakresie wykonania obowiązku 
zapewnienia minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw ciekłych, 

 wymierza kary związane z niewłaściwą realizacją NCR. 

W art. 26a ustawy o biokomponentach przyznano Prezesowi URE uprawnienie do przeprowadzania kontroli 
podmiotów realizujących NCW w zakresie wykonania obowiązku realizacji NCW, o którym mowa w art. 23 ust. 1 
tej ustawy. Zgodnie z art. 30h ustawy o systemie monitorowania minister właściwy do spraw energii ma obowią-
zek określenia w drodze rozporządzenia m.in. metodyki, wskaźników, emisji gazów cieplarnianych dla poszcze-
gólnych paliw i energii oraz wartość opałową dla poszczególnych paliw oraz wartość energetyczną energii elek-
trycznej, z uwzględnieniem metodyki dotyczącej obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu 
życia paliw i energii elektrycznej oraz stanu wiedzy technicznej. Odpowiednie regulacje unijne w zakresie metody 
obliczania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw i z innej energii ze źródeł niebiologicznych zostały 
wydane dopiero w roku 201533. Termin transpozycji unijnych przepisów w tym zakresie upływa 21 kwietnia 
2017 r. 

Minister Finansów (poprzez służby podatkowe, skarbowe i służby celne)34: 

 rejestruje podmioty jako podatników VAT UE,  

 pobiera opłaty celne35,  

 ustala stawki akcyzy, 

 rejestruje podmioty będące podatnikami akcyzy,  

 pobiera opłaty akcyzowe,  

 pobiera podatki VAT i CIT od podmiotów prowadzących obrót paliwami ciekłymi, 

 pobiera opłaty paliwowe (stawki opłaty paliwowej określa, w drodze obwieszczenia, Minister właściwy do 
spraw transportu)36, 

 powiadamia ARM o wykreśleniu z rejestru podmiotów będących podatnikami akcyzy podmiotów zobowiąza-
nych do tworzenia zapasów obowiązkowych. 

Minister Finansów w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi przygotowuje, inicjuje i koordynuje 
kontrole wielostronne prowadzone na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 
2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości doda-
nej37 (w zakresie podatku VAT) oraz dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy 

                                                           

33  Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości 
zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. 
UE L 107 z dnia 25.04.2015 r., str. 26 ze zm.). Możliwość podjęcia działań związanych z obowiązkiem realizacji NCR, uzależniona jest 
od wydania przez Ministra Energii rozporządzeń wykonawczych na podstawie art. 30h oraz art. 30i ustawy o systemie monitorowania, 
co dotychczas nie nastąpiło.  

34  Dotychczasowa administracja celna i podatkowa posiadała strukturę w trzech niezależnie funkcjonujących pionach: organy kontroli 
skarbowej, organy podatkowe i organy celne realizujące pobór cła, akcyzy i opłaty paliwowej.  

35  Organizację systemu kontroli prowadzonych przez SC regulowały zarządzenia Ministra Finansów: nr 2 z dnia 13 stycznia 2010 r. oraz 
nr 6 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie systemu kontroli prowadzonych przez Służbę Celną (niepublikowane). 

36  Stawki te ustala się na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym 
Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 ze zm.).  

37  Dz. U. UE L 268 z dnia 12.10.2010 r. str.1 ze zm.  
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administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (w zakresie podatku docho-
dowego)38. 

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych39: 

 rejestruje producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia zapasów interwencyjnych i wnoszenia 
opłaty zapasowej, 

 pobiera opłaty zapasowe (stawki opłaty zapasowej określa, w drodze rozporządzenia Minister Energii40, ma-
jąc na uwadze konieczność utworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych na poziomie wymaganym oraz 
planowane do poniesienia lub poniesione przez ARM koszty, związane z utworzeniem i utrzymywaniem za-
pasów agencyjnych), 

 kontroluje tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych. 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w tym Inspekcja Handlowa – IH)41: 

 zarządza Systemem Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, zwany „Systemem”, którego celem jest 
m.in. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych określonych 
w przepisach, 

 prowadzi kontrole jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości 
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego 
(LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG)42, 

 wymierza kary podmiotom wprowadzającym do obrotu paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe lub gaz skroplony (LPG) 
niespełniające wymagań jakościowych określonych w ustawie. 

Organ przeprowadzający kontrolę przedsiębiorstwa energetycznego43, informuje Prezesa URE o stwierdzonych 
naruszeniach prawa, mogących stanowić naruszenia warunków wykonywania działalności określonych 
w koncesji lub w przepisach regulujących działalność gospodarczą objętą koncesją, co ma na celu doprowadze-
nie do ograniczenia funkcjonowania szarej strefy na rynku paliw ciekłych. W latach 2013-2015 wprowadzono 
nowe regulacje, których celem było ograniczenie strat SP z tytułu nielegalnego obrotu paliwami: 

 weszła w życie od 1 października 2013 r. nowelizacja ustawy o podatku VAT  – m.in. wprowadzono44 instytu-
cję solidarnej odpowiedzialności nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców na wartość towarów 
przekraczającą 50 tys. zł w miesiącu,  

 z dniem 1 stycznia 2015 r. ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych 
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym45 
wprowadzono zmianę systemu poboru opłaty paliwowej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silniko-

                                                           

38 Dz. Urz. UE L 64 z dnia 11.03.2011 r. str. 1, ze zm. 
39  Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 

ze zm.) i realizuje zadania państwa w zakresie określonym w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1635 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziem-
nego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1899). 

40  Zgodnie z art. 21b ust. 10 ustawy o zapasach; opłata ta wynosi 43,00 zł za tonę ekwiwalentu ropy naftowej (rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej - Dz. U. poz. 1812). 

41  Prezes UOKiK jest organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Han-
dlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059 ze zm.: dalej: ustawa o IH) zadania Inspekcji Handlowej wykonują Prezes UOKiK oraz wojewoda 
przy pomocy wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej. Prezes UOKiK kieruje działalnością Inspekcji Handlowej przy pomocy 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

42  Kontrole przy udziale innych podmiotów na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu 
współdziałania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i 
samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów (Dz. U. Nr 24, poz. 
243). 

43  Zgodnie z art. 28a ustawy Prawo energetyczne.  
44  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). 
45  Dz.U. poz. 1559. 
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wych oraz gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych (będących wyrobami akcyzowymi w ro-
zumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym), poprzez objęcie jej zabezpieczeniem akcyzowym na za-
sadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym46,  

 znowelizowano47 od dnia 1 lipca 2015 r. ustawę o VAT m.in. w zakresie zwiększenia kaucji gwarancyjnej dla 
podatników dostarczających towary wymienione w załączniku nr 13 do ustawy (paliwa silnikowe są jedną z 
grup tych towarów), polegające m.in. na podniesieniu kaucji minimalnej z 200 tys. zł do 1 mln zł i podniesieniu 
kaucji maksymalnej z 3 mln do 10 mln zł; 

 w celu ograniczenia niepożądanych zachowań ze strony podmiotów paliwowych, zjawiska prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej bez koncesji, nierealizowania NCW, czy wprowadzania do obrotu paliw ciekłych nie-
spełniających wymagań jakościowych wprowadzono48 nowy rodzaj koncesji – koncesja OPZ na obrót paliwa-
mi z zagranicą i obowiązek uzgadniania decyzji w sprawie udzielenia bądź cofnięcia koncesji z Prezesem 
ARM (obowiązuje od 22 lipca 2014 r.), koncesje na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami cie-
kłymi z zagranicą, wydaje się pod warunkiem złożenia zabezpieczenia majątkowego; wprowadzono również 
sankcje dla osób prawych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi bez wymaganej koncesji 
w postaci kary pieniężnej w wysokości od 200 tys. zł do 1 mln zł; 

 zmiany ustawy o zapasach dotyczyły też spraw w zakresie regulacji zapasów interwencyjnych, precyzyjnej 
definicji paliw ciekłych, obowiązku dokonania przez przedsiębiorcę rejestracji w rejestrze systemu zapasów in-
terwencyjnych przed rozpoczęciem działalności w zakresie produkcji lub przywozu paliw, odrębnej regulacji w 
zakresie zapasów obowiązkowych dla pierwszego roku działalności gospodarczej, odpowiedzialności przed-
siębiorców za niedopełnienie obowiązków wynikających z ustawy o zapasach w miejsce odpowiedzialności 
kierujących działalnością przedsiębiorcy. Prezesowi ARM nadano uprawnienia do uzyskiwania danych zawar-
tych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby postępowań 
administracyjnych;  

 organ przeprowadzający kontrolę przedsiębiorstwa energetycznego49, informuje Prezesa URE 
o stwierdzonych naruszeniach prawa, mogących stanowić naruszenia warunków wykonywania działalności 
określonych w koncesji lub w przepisach regulujących działalność gospodarczą objętą koncesją (obowiązuje 
od 22 lipca 2014 r.); zmiana ustawy Prawo energetyczne wzmocniła przepisy w zakresie kontroli bezpośred-
niej oraz rozszerzyła zakres gromadzonych danych, wprowadziła zasadę szerszego upubliczniania danych, 
co powinno doprowadzić do zwiększenie przejrzystości podmiotów działających na rynku i ułatwienia wszyst-
kim organom kontrolnym skuteczne prowadzenie działań50. 

 wprowadzono regulacje z dnia 24 lipca 2015 r. do ustawy o podatku akcyzowym51, które nakładają na pod-
mioty prowadzące składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców obowiązek egzekwowania od faktycznych 
odbiorców wyrobów akcyzowych, wymaganych prawem koncesji na obrót tymi wyrobami. 

Ponadto nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa52 wprowadziła, z dniem 1 lipca 
2016 r.53, ujednoliconą postać elektroniczną ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organu 

                                                           

46  Dz. U. z 2017 r., poz. 43, ze zm. 
47  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

poz. 605). 
48  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 

postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 900); dalej: ustawa o zmianie ustawy o zapasach. 

49  Zmiana j.w. dotycząca ustawy  Prawo energetyczne. 
50  W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie podmiotów działających na rynku i rozszerzenia dostępu do informacji o sektorze dla 

stosownych służb i organów, w ramach prowadzonej przez Prezesa URE platformy informacyjnej, przedsiębiorstwa energetyczne 
(w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej) zobowiązane zostały do przekazywania informacji, m.in. w zakresie spra-
wozdania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych i zakresie realizo-
wanych usług, sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich prze-
znaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. 

51  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479, ze zm.).  
52  Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm. 
53  Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dodanego art. 

193a na podstawie przepisu przejściowego art. 29 (Dz. U. poz. 1649 ze zm., ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordy-
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podatkowego (w oparciu o art. 193a dodany do ustawy) oraz informacje o ewidencji VAT bez wezwania organu 
podatkowego (w oparciu o art. 82 § 1b ustawy Ordynacja podatkowa – podatnicy zostali zobowiązani 
do comiesięcznego przekazywania w formie elektronicznej ewidencji VAT przygotowanej zgodnie ze strukturą 
logiczną), tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK), w którym podatnicy oraz kontrahenci podatników będą obowiązani 
przekazywać dane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na elektronicznym nośniku danych w toku 
każdej procedury podatkowej. Umożliwi to prowadzenie wstępnej, automatycznej weryfikacji zgodności tych do-
wodów z zapisami ksiąg podatkowych. Celem tej zmiany było również zmniejszenie kosztów funkcjonowania 
służb kontrolnych i poprawa ich wyników. Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywa-
nia danych w postaci JPK. Mali i średni przedsiębiorcy w okresie 2 lat, tj. od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 
r., będą przekazywać JPK fakultatywnie. Od 1 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do przeka-
zywania danych w postaci JPK54. 

Wprowadzono w połowie 2016 r. tzw. pakiet paliwowy55, który obejmuje m.in. nowelizację niektórych przepisów 
ustawy o VAT oraz ustawy akcyzowej w zakresie nabywania paliw silnikowych (nie obejmie paliw zwolnionych z 
podatku akcyzowego). Proceder wyłudzania podatku od towarów i usług w obrocie paliwami związany jest przede 
wszystkim z ich wewnątrzwspólnotowym nabywaniem w procedurze zawieszonego poboru akcyzy i sprzedażą w 
kraju bez płacenia podatku VAT. Rozwiązania dotyczą uszczelniania systemu poboru podatku VAT przy naby-
ciach wewnątrzwspólnotowych paliw poprzez wprowadzenie obowiązku zapłaty podatku VAT już w momencie 
wprowadzenia paliwa na terytorium kraju, podczas gdy do tego czasu obowiązek zapłaty tego podatku powstawał 
dopiero po odsprzedaży paliwa. Jednocześnie nie ulegną zmianie zasady rozliczenia podatku z tego tytułu w 
deklaracji, natomiast podatek wpłacony będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty lub powiększał podatek 
do zwrotu. Zmiany dotyczą też ograniczenia wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe 
i zarejestrowanych odbiorców przez ustanowienie płatnikiem podatku VAT składów podatkowych 
i zarejestrowanych odbiorców, którzy świadczą usługę sprowadzenia paliwa w procedurze zawieszonej akcyzy, a 
sama usługa będzie mogła zostać wykonana wyłącznie na rzecz podmiotów posiadających status krajowego 
podatnika podatku VAT (tj. na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju) 
albo podmiotów zagranicznych posiadających oddział z siedzibą na terytorium kraju, nabywających paliwa na 
potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które są właścicielami nabywanych paliw i 
posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Pozwoli to na powiązanie obowiązku koncesjonowa-
nia obrotu paliwami płynnymi ze statusem podatnika podatku VAT oraz w rezultacie – na zwiększenie efektywno-
ści nadzoru państwowego nad realizacją obowiązków podatkowych i administracyjnych związanych z obrotem 
paliwami. Wprowadzono przy tym odpowiedzialność karną skarbową za naruszenie warunków dostaw i nabyć 
wewnątrzwspólnotowych w celu ograniczenia wprowadzania na rynek paliw fikcyjnie wywożonych z kraju lub 
transportowanych przez terytorium kraju. Nowelizacja wprowadza obowiązek zapłaty przez podmiot dokonujący 
wewnątrzwspólnotowych nabyć paliw podatku VAT, wymagalnego z chwilą zakończenia procedury zawieszenia 
poboru akcyzy lub przemieszczenia wyrobów, w tym paliw koncesjonowanych, na terytorium kraju poza tą proce-
durą, tj. z chwilą kiedy towar został do kraju fizycznie wprowadzony, co zwiększy skuteczność jego poboru. Za-
płacony w ten sposób podatek pomniejsza podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej. In-
formacja o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw 
silnikowych, jest przekazywana, nie tylko jak dotychczas, Prezesowi ARM, ale również ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych. Wprowadzone zmiany zakładają również wyłączenie możliwości nabywania we-
wnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, które podlegają obowiązkowi koncesjonowania, na rzecz innych pod-
miotów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ze względu na aktualną konstrukcję opodatkowania obrotu 
wewnątrzwspólnotowego, w której nabycie paliwa jest neutralne podatkowo i do tej pory nie wiązało się z ko-
niecznością faktycznej zapłaty. W ramach ww. pakietu paliwowego nowelizacja ustawy  Prawo energetyczne ma 
na celu systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych. M.in. zwiększono wymagania w zakresie wiarygodno-

                                                                                                                                                                                     

nacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw  - Dz. U. z 2016 r. poz. 846, wprowadzającą art. 82 § 1b ustawy - Ordynacja podatko-
wa). 

54  Zakłada się również udostępnienie podmiotom nowej, bardziej rozbudowanej, aplikacji umożliwiającej wysyłanie dokumentów JPK 
do Ministerstwa Finansów, która zastąpi aplikację udostępnioną w sierpniu 2016 r.  

55  Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zmiany dotyczą także 
ustawy o podatku akcyzowym, Kodeksu karnego skarbowego, ustawy  Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach) i ustawa z dnia 
22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy  Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (zmiany dotyczą także ustawy o biokomponen-
tach, ustawy o systemie monitorowania, ustawy o zapasach), systemowo porządkując rynek paliw ciekłych, zwiększając kontrolę pań-
stwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw.  
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ści podmiotów wykonujących działalność koncesjonowaną oraz uprawnienia Prezesa URE w procesie badania 
rzetelności podmiotów ubiegających się o koncesję na obrót paliwami płynnymi z zagranicą. Zgodnie z ustawą 
koncesje na obrót paliwami z zagranicą będą przyznawane wyłącznie podmiotom posiadającym siedzibę lub 
miejsce zamieszkania w Polsce albo przedsiębiorstwom zagranicznym, które zarejestrowały oddział w Polsce i za 
jego pośrednictwem będą wprowadzać do Polski paliwa płynne. Wprowadzono także dla tych podmiotów obo-
wiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT. Zmieniona ustawa nałożyła m.in. na służbę celną dodatkowe zada-
nia w postaci kontroli spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy Prawo energetyczne w 
zakresie paliw ciekłych, tj. posiadania koncesji lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Ponadto w wyniku 
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne weszła w życie definicja paliw ciekłych podlegających koncesjonowaniu i 
wynikające z tego konsekwencje. W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie podmiotów działających na rynku 
i rozszerzenia dostępu do informacji o sektorze dla stosownych służb i organów, w ramach prowadzonej przez 
Prezesa URE platformy informacyjnej, przedsiębiorstwa energetyczne (w zależności od prowadzonej działalności 
gospodarczej) zobowiązane zostały do przekazywania informacji, m.in. sprawozdania o podmiotach zlecających 
usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych i zakresie realizowanych usług, 
sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich 
przeznaczeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. Podstawowym celem zmian jest 
uniemożliwienie obchodzenia zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą poprzez uszczel-
nianie procesu koncesjonowania obrotu paliwami w wymiarze międzynarodowym, a także wprowadzenie nowego 
rodzaju koncesji na przeładunek paliw ciekłych, wprowadzenie nowych instrumentów kontrolnych dla Prezesa 
URE i nadzór koncesyjny, w tym monitorowanie wykonywania zobowiązań koncesyjnych, wprowadzenie obo-
wiązków sprawozdawczych wobec Prezesa URE oraz sankcji z tego tytułu, wprowadzenie jednolitej bazy danych 
URE zawierającej publicznie dostępne informacje o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wyko-
rzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy. 

Prowadzone w 2016 r. prace legislacyjne dotyczyły też tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzanej od 1 
stycznia 2017 r. ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw56. Kluczowe zmiany objęły: rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem VAT 
(procesory, niektóre towary z kategorii srebra i złota), ograniczenie możliwości rozliczeń kwartalnych w VAT, 
możliwość szybkiego wyrejestrowywania podatników VAT oraz odmowy rejestracji, oraz wprowadzenie sankcyj-
nej stawki VAT dotyczącej kwot zawyżonego podatku naliczonego (lub zaniżonego podatku należnego). W 
szczególności zmiany polegają na: wprowadzeniu obowiązku składania przez niektórych podatników deklaracji 
dla podatku VAT oraz wprowadzeniu obowiązku składania informacji podsumowujących wyłącznie drogą elektro-
niczną. Ponadto doprecyzowano regulacje określające przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru 
podatników VAT oraz dokonano modyfikacji zasad rejestracji podatników jako podatników podatku VAT. Rozwią-
zania te obok działań kontrolnych oraz instytucji odpowiedzialności solidarnej – stanowią jeden z istotnych ele-
mentów całego pakietu działań zorientowanych na wyeliminowanie z rynku podmiotów nieuczciwych. Wprowa-
dzono modyfikację istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika za zaległości 
podatkowe powstałe u nowo zarejestrowanego podatnika VAT czynnego (w kwocie nieprzekraczającej jednak 
500 tys. zł) w związku z czynnościami wykonanymi przez niego w ciągu pierwszych 6 miesięcy od dnia zareje-
strowania. Rozwiązanie to ma na celu ograniczyć rejestrowanie tzw. „słupów” przez pełnomocników. Jednak 
odpowiedzialność solidarna pełnomocnika nie będzie miała miejsca w sytuacji, gdy powstanie zaległości podat-
kowych u zarejestrowanego podatnika nie wiązało się z uczestnictwem tego podmiotu w oszustwie podatkowym 
(art. 96 ust. 4c ustawy o VAT). Wprowadzono też szczególne zasady rejestracji podatników VAT oraz zmiany 
terminów i zasad rozliczania podatku, zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, zaostrzające kary za przestępstwa 
związane z wyłudzaniem VAT i posługiwanie się fikcyjnymi fakturami. 

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej57 i ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej58 wprowadzają z dniem 1 marca 2017 r. 
nową organizację administracji skarbowej (połączenie administracji podatkowej, skarbowej i celnej)59, co wiąże 

                                                           

56  Dz. U. poz. 2024.  
57  Dz.U. poz. 1947 ze zm. 
58  Dz. U. poz. 1948 ze zm. 
59  Jednocześnie znosi się: Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; Szefa Służby Celnej; dyrektorów izb skarbowych; dyrektorów izb 

celnych; dyrektorów urzędów kontroli skarbowej; naczelników urzędów celnych.  



Ważniejsze wyniki kontroli 

22 

się z nowym podziałem kompetencji dla poszczególnych organów administracji skarbowej (np.: przejęcie kompe-
tencji organów kontroli skarbowej, naczelników urzędów celnych i izb celnych przez naczelników urzędów celno-
skarbowych, czego konsekwencją jest m. in. zniesienie pojęcia „organy kontroli skarbowej”) oraz zastąpienie 
postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej kontrolą celno-skarbową. Zmiany w 
administracji, z których wynika większa możliwość koordynowania wszystkich służb, a przez to skupienie się na 
celu, jakim jest rozbicie przestępczości podatkowej, zakładają dostosowywanie kolejnych przepisów nie tylko 
podatkowych, ale też branżowych (w branżach wrażliwych) tak, aby możliwe było wyeliminowanie procederu 
wyłudzeń VAT, przemytu i nieuczciwej czarno-szarej strefy. Oczekiwanym skutkiem takiej konsolidacji ma być 
zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych z jednoczesnym spadkiem kosztów funkcjo-
nowania administracji skarbowej w stosunku do uzyskiwanych dochodów budżetowych. Ustawą ustanawia się 
następujące organy Krajowej Administracji Skarbowej: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajo-
wej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej, naczelnika urzędu skarbowego oraz naczelnika 
urzędu celno-skarbowego. Ponadto tworzy się: Krajową Informację Skarbową, urzędy celno-skarbowe. Z dniem 1 
stycznia 2018 r. wejdzie też w życie przepis ww. ustawy o utworzeniu Centrum Informatyki Krajowej Administracji 
Skarbowej na bazie pracowników zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finan-
sów publicznych wykonujących zadania w zakresie dostarczania usług informatycznych jednostkom KAS oraz 
częściowo na bazie lokalnych zasobów jednostek terenowych. Ustawa przewiduje też wdrożenie nowych, wyko-
rzystujących zgromadzone w tych pionach informacje, do analizy ryzyka i typowania podmiotów do kontroli. 

Ponadto w nowej ustawie z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z 
zakresu informatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej60, która weszła w życie z począt-
kiem czerwca 2016 r., zapewniono organom Krajowej Administracji Skarbowej wdrożenie systemów teleinforma-
tycznych wspierających wykrywanie naruszenia przepisów prawa podatkowego, w oparciu o dane uzyskiwane z 
systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej (systemy obszarów: celnego, skarbowego, kontroli skarbowej)61. Skarb Państwa będzie 
mógł utworzyć spółkę celową do realizacji zadań w zakresie: budowy systemów teleinformatycznych, w tym do 
analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego i rozbudowy lub unowocześnienia 
istniejących systemów teleinformatycznych. Zakłada się, że powołanie spółki celowej oraz zrealizowanie przez 
nią założonych celów, którym będzie towarzyszyć nowa operacyjność analityczno-kontrolna służb skarbowych 
wykorzystujących narzędzia zawarte w otrzymanym od spółki systemie teleinformatycznym, pozwoli ograniczyć 
lukę w VAT od 2017 r. (uwzględniając wdrożenie przygotowanego przez spółkę systemu od dnia 1 kwietnia 
2017 r.). Uprawnienia Skarbu Państwa określone w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym62 w zakresie wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa 
w stosunku do spółki celowej wykonuje Prezes Rady Ministrów oraz składa oświadczenie o zawiązaniu spółki.  

Wprowadzane zmiany służą ograniczeniu nieprawidłowości w obszarze finansów publicznych oraz obrotu towa-
rowego, zapobieganiu nadużyciom i sprawnego ich wykrywania, ochronie rynku przez ograniczenie szarej strefy i 
zmniejszenie luki podatkowej. Celem jest również osiągnięcie wyższej efektywności poboru dochodów i zwięk-
szenie bezpieczeństwa i ochrony rynku przez zwiększenie wykorzystania technologii informatycznych w obszarze 
administracji skarbowej, w zakresie realizacji zadań pozwalających na wzrost skuteczności wykrywania i karania 

                                                           

60  Dz. U. poz. 781 ze zm. 
61  Szef Krajowej Administracji Skarbowej przejął z dniem 1 marca 2017 r. prowadzenie następujących rejestrów: 

1) Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2016 r. poz. 476); 

2) Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, o którym mowa w art. 138d § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja po-
datkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.); 

3) Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, o którym mowa w art. 15 uchylanej ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji po-
datkowej (Dz. U. poz. 1269 ze zm.); 

4) Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych, o którym mowa w art. 43 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podat-
kowa; 

5) wykazu podmiotów dokonujących dostawy towarów, które złożyły kaucję gwarancyjną, o którym mowa w art. 105c ust. 1 ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.); 

6) bazy danych Systemu Wymiany Informacji dotyczących Podatku Akcyzowego (SEED), o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze. zm.); 

7) pośredniczących podmiotów tytoniowych, o którym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 
62  Dz. U. z 2016 r. poz. 2259. 



Ważniejsze wyniki kontroli 

23 

sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych. W szczególności dotyczy to usprawnienia procesu (zwiększenia 
efektywności) poboru podatku VAT i przeciwdziałania nadużyciom w tym obszarze.  

W dotychczasowych regulacjach prawnych, które okazały się niewystarczające i nie pozwalały na skuteczne 
zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa wprowadzono jeszcze szereg innych zmian niezwiązanych bezpo-
średnio z obrotem paliwami, zmierzających do zmniejszenia skali negatywnych zjawisk, umożliwiających sku-
teczne reagowanie na zagrożenia, jak i karanie sprawców oszustw.63 Celem wprowadzanych zmiany jest również 
osiągnięcie wyższej efektywności poboru dochodów i zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony rynku przez zwięk-
szenie wykorzystania technologii informatycznych w obszarze administracji skarbowej, w zakresie realizacji za-
dań pozwalających na wzrost skuteczności wykrywania i karania sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych. 
W tym celu przewiduje się także64 utworzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. Rejestru Dłużników Należności Publicz-
noprawnych, prowadzonego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów. Osoby zainteresowane będą 
miały dostęp do rejestru za pomocą portalu podatkowego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy Ordynacja po-
datkowa na podstawie posiadanych danych dotyczących dłużnika (np. w przypadku osób fizycznych numeru 
PESEL). Dzięki temu nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez umożliwienie przed-
siębiorcom weryfikacji wiarygodności kontrahentów gospodarczych, zwiększenie dyscypliny podatkowej oraz 
wzrost dochodów budżetu państwa poprzez stworzenie instrumentu mobilizującego dłużników do dobrowolnej 
zapłaty zobowiązań, zmniejszenie kosztów ponoszonych na odzyskiwanie należności, a także zmniejszenie wiel-
kości należności, które ulegną przedawnieniu ze względu na bezskuteczność podjętych działań egzekucyjnych. 

W dniu 30 stycznia 2014 r. zostało podpisane Porozumienie zawarte pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, 
Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań 
w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej. Na podstawie ustaleń Porozumie-
nia powołano Zespół ekspercki do spraw przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy65. 
Do zadań Zespołu Eksperckiego należało opracowanie propozycji kierunków zmian prawnych służących wzmoc-
nieniu mechanizmów przeciwdziałania przestępczości w zakresie VAT oraz akcyzy, a także ograniczeniu strat 
budżetu państwa; przegląd procedur, standardów i metodyki działania poszczególnych służb i organów wraz z 
opracowaniem propozycji wspólnych przedsięwzięć; analiza zasad współdziałania służb, organów i instytucji w 
tym obszarze. W sierpniu 2015 r. został sporządzony raport wstępny pt. „Przestępczość związana z podatkiem 
od towarów i usług – propozycje rozwiązań systemowych”, który został wykorzystany do przygotowania Progra-
mu MSW – Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020. W raporcie oceniono 
dotychczasowe regulacje prawne jako niewystarczające dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania przestęp-

                                                           

63  Od 15 lipca 2016 r. wprowadzono ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 846 ze zm. – dział IIIa). Do ustawy Ordynacja podatkowa wprowadzono generalną klauzulę przeciwko unikaniu 
opodatkowania. Celem nowych regulacji jest uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego przez wyznaczenie granic do-
puszczalnej optymalizacji podatkowej. Klauzula ma nie mieć zastosowania m.in. w sytuacji, jeśli korzyść podatkowa nie przekroczy w 
okresie rozliczeniowym 100 tys. zł, czynność taka nie będzie skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej. Skutki podatkowe czyn-
ności mają być określone w porównaniu do tzw. czynności odpowiedniej, czyli dokonanej przez podatnika, który nie działa w sposób 
sztuczny. Zainteresowane podmioty będą mogły zwrócić się do ministra finansów o wydanie tzw. opinii zabezpieczającej. Opinia bę-
dzie mogła zostać wydana, jeżeli szef resortu finansów uzna, że przedstawione we wniosku czynności nie stanowią unikania opodat-
kowania. 
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła też w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi-
zycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 780). 
W ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono regulacje określa-
jące skutki podatkowe dokonania płatności w ramach danej transakcji z naruszeniem obowiązku dokonania jej za pośrednictwem ra-
chunku płatniczego i z naruszeniem przepisów o limicie kwotowym - przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przycho-
dów takich płatności. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obniżeniu uległ limit wartości transakcji pomiędzy przedsię-
biorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł. Takie rozwiązania mają 
przyczynić się do zmniejszenia obrotu nierejestrowanego i wynikającej z niego luki podatkowej. Obniżenie omawianego limitu powinno 
w konsekwencji przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa poprzez zmniejszanie szarej strefy oraz ograniczenie fik-
cyjnych transakcji. 

 Ponadto z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie kolejna ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1550) która również ma na celu uszczel-
nienie systemu podatków dochodowych. 

64  Zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego 
Państwa na lata 2016-2019 (M. P. poz. 454). 

65  W skład którego weszli przedstawiciele Kontroli Skarbowej, Administracji Podatkowej, Służby Celnej, Policji, Prokuratury Generalnej, 
Straży Granicznej, CBŚP, ABW i MSW. 
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czości podatkowej. Za niezbędne uznano pilne wprowadzenie zmian prawnych i organizacyjnych o charakterze 
systemowym pozwalających zarówno na odzyskanie traconych przez Skarb Państwa dochodów, jak i zabezpie-
czenie źródeł przyszłych wpływów, w tym także ochronę przedsiębiorców. Zarekomendowano zmiany ogólnosys-
temowe, w obszarze podatkowym, na płaszczyźnie karnej i w innych obszarach.  

Kontrola skarbowa MF prowadziła działania prewencyjne, służące podnoszeniu świadomości podmiotów gospo-
darczych dokonujących obrotu tzw. towarami wrażliwymi oraz występowania mechanizmów oszustw podatko-
wych. Wdrożono rozwiązanie, które poprzez możliwie szybkie poinformowanie przedsiębiorców o zagrożeniach, 
zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, tj. „list ostrzegawczy”. W 2014 r. MF wspólnie z Ministerstwem 
Gospodarki opublikowało list ostrzegawczy dotyczący branży obrotu paliwami płynnymi. List ma postać komuni-

katu informującego o zaobserwo-
wanych w branży mechanizmach 
przestępczych, co pozwala uczci-
wym uczestnikom rynku paliw unik-
nąć nieświadomego uwikłania się w 
działalność niezgodną z prawem. 
W 2014 r. przeprowadzono kampa-
nię informacyjno-edukacyjną pod 
hasłem przewodnim „Nie daj się 
zrobić w słupa". Jej celem było 
zwrócenie uwagi społeczeństwa, w 
tym przedsiębiorców, na zagroże-
nia związane z działaniami człon-
ków zorganizowanych grup prze-
stępczych ukierunkowanych na 
wyłudzanie środków z budżetu 
państwa oraz edukację w zakresie 
bezpiecznego, zgodnego z prawem 
prowadzenia działalności gospodar-
czej. 

Dane dotyczące sprzedaży i zużycia benzyn silnikowych oraz oleju napędowego w latach 2009-2016 oraz w 

poszczególnych miesiącach lat 2014-2016 zostały przedstawione w załączniku Nr 4 do niniejszej Informacji. 

Zgodnie z prawem energetycznym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, a także 
wytwarzania i magazynowania tych paliw, wymaga uzyskania koncesji. Jednym z powodów słabości działań na 
rzecz ograniczenia nielegalnego obrotu paliwami jest wielość podmiotów działających na rynku paliw. Liczba 
koncesji dla paliw ciekłych wykazana na dzień 22 lutego 2016 r.66 wynosiła: 

- wytwarzanie (WPC) – 42 koncesje, 

- magazynowanie (MPC) – 52 koncesje, 

- obrót (OPC) – 8 075 koncesji, 

- obrót z zagranicą (OPZ) – 32 koncesje, 

- obrót z zagranicą wyłącznie LPG (OPZ-LPG) – 79 koncesji. 

Dwie główne organizacje pozarządowe działające w obszarze obrotu paliwami, tj. Polska Organizacja Przemysłu 

i Handlu Naftowego oraz Polska Izba Paliw Płynnych systematycznie monitorują rynek paliw, współpracują z 

organami rządowymi i przedstawiają postulaty (głównie POPiHN) dotyczące wprowadzania nowych rozwiązań 

fiskalnych i prawnych, mających na celu ograniczenie nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi i ochronę rzetelnej 

konkurencji.  

                                                           

66  Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje jest publikowana na stronie internetowej URE: http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-
przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html  

Benzyny 
silnikowe 

Olej 
napędowy 

Gaz płynny 
LPG 

Paliwo 
lotnicze JET 

Lekki olej 
opałowy 

Ciężki olej 
opałowy 

Wykres 5:  Struktura konsumpcji paliw w 2015 r. 

http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html
http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html
http://bip.ure.gov.pl/bip/import/35,Baza-przedsiebiorstw-posiadajacych-koncesje.html
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4.2. Istotne ustalenia kontroli 

4.2.1. Ministerstwo Energii 

4.2.1.1. Monitorowanie i bilansowanie rynku paliw płynnych 

Funkcjonowanie Ministra Energii w ramach Rady Ministrów regulują przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r. 
o działach administracji rządowej67. Zgodnie z art. 7a ust. 2 pkt 1-3 tej ustawy, do Ministra Energii należą m.in. 
sprawy: polityki energetycznej państwa, rynków energii, surowców energetycznych i paliw oraz bezpieczeństwa 
energetycznego kraju, w tym bezpieczeństwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw68. Zgodnie z § 24 
zarządzenia Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Minister-
stwa Energii69, DRO odpowiadał za realizację zadań związanych m.in. z kształtowaniem polityki energetycznej 
i otoczenia regulacyjnego Polski i Unii Europejskiej (UE) w zakresie sektora gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw 
ciekłych, rozwojem i zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury dla tych sektorów, tworzeniem 
i organizacją systemu zapasów interwencyjnych, gospodarowaniem zapasami, planowaniem i koordynowaniem 
działań w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego w kraju. Zdaniem Ministra, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, minister ds. energii nie odpowiada za nadzór nad rynkiem paliwowym, który jest 
rynkiem konkurencyjnym, a najistotniejszym instrumentem nadzoru nad tym rynkiem jest koncesjonowanie dzia-
łalności70 zgodnie z zasadami i zakresem określonym w ustawie Prawo energetyczne. 

W ocenie NIK Minister Energii, w zakresie swojego działania, ma prawo i obowiązek do inicjowania 
i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, projektów założeń ustaw i projektów aktów nor-
matywnych na posiedzenia Rady Ministrów w zakresie swoich uprawnień. Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy Prawo 
energetyczne, Minister Energii odpowiada m.in. za przygotowanie projektu polityki energetycznej państwa i koor-
dynowanie jej realizacji, określanie szczegółowych warunków planowania i funkcjonowania systemów zaopatrze-
nia w paliwa i energię oraz za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w tym za bezpieczeństwo 
dostaw energii, surowców energetycznych i paliw. 

Zdaniem NIK podkreślić również należy, że dostawy paliw, od których zależy funkcjonowanie rynku paliw, reali-
zowane są przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na tym rynku. Ponieważ rynek paliw jest rynkiem regulo-
wanym m.in. poprzez wydawanie stosownych koncesji, z tytułu których budżet państwa uzyskuje dochody, ko-
nieczne jest zapewnienie przez państwo uczciwej konkurencji podmiotom, które na tym rynku legalnie funkcjonu-
ją. Występujące nieprawidłowości i w konsekwencji istniejąca szara strefa na rynku paliw, mają wpływ również na 
działające zgodnie z przepisami prawa przedsiębiorstwa tego sektora, które powinny mieć zapewnioną ochronę 
prawną koncesjonowanej działalności. Działania szarej strefy wykazują cechy nieuczciwej konkurencji w stosun-
ku do pozostałych podmiotów, co zdaniem NIK, powinno wchodzić w zakres zainteresowania Ministra Energii ze 
względu na potrzebę zachowania konkurencji na rynku krajowym oraz na potrzebę prawidłowego funkcjonowania 
rynku wspólnotowego, a także obowiązek podjęcia odpowiednich działań naprawczych w ramach całego sektora 
energii, za który Minister ponosi odpowiedzialność 

Badania statystyczne. Programy badań statystycznych statystyki publicznej na lata 2015-2016 zostały określo-
ne w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych staty-
styki publicznej na rok 201571 oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie programu 
badań statystycznych statystki publicznej na rok 201672 W celu realizacji zadań określonych w programie badań 
statystycznych, w dniu 10 czerwca 2016 r. ME zawarło z ARE S.A. dwie umowy73 na realizację badań statystycz-

                                                           

67 Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm. 
68 Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, ze zm.), członek Rady Ministrów 

jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw, pro-
jektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów – na zasadach i w trybie określonym 
w regulaminie pracy Rady Ministrów. 

69 Dz. Urz. Ministra Energii, poz. 2, ze zm., a wcześniej zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 10, ze zm.). 

70 Zadania związane z koncesjonowaniem działalności gospodarczej w obszarze paliw wykonuje Prezes URE. 
71 Dz. U. poz. 1330, ze zm. 
72 Dz. U. poz. 1304, ze zm. 
73 Dalej: umowy ME/ARE S.A. 
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nych 1.44.11 „Paliwa ciekłe i gazowe” oraz 1.44.03 „Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i 
energii”. Do zbierania w imieniu Ministra Energii przez ARE S.A. danych statystycznych wykorzystywany jest 
system informatyczny ARES74. ME ma zapewniony dostęp75 do zawartych w systemie ARES „Raportów Jednost-
kowych” i „Raportów ME” oraz bieżący dostęp do wszystkich danych jednostkowych (wg zakresu przedmiotowe-
go sprawozdań statystycznych RAF, GAZ, G-11g, G-11n) oraz danych zagregowanych, w tym z lat poprzednich 
(od 2003 r.), z możliwością generowania zestawień danych i ich zapisywania. 

Gromadzone na zlecenie Ministra Energii dane statystyczne od przedsiębiorstw sektora naftowego76, dotyczące 
m.in. produkcji, importu i eksportu (wolumenu i kierunków) paliw ciekłych i zapasów paliw w podziale na po-
szczególne paliwa, przetwarzane są przez ARE S.A. na potrzeby wynikające z umów i zobowiązań międzynaro-
dowych. ARE S.A. przekazuje ww. dane dotyczące sektora naftowego m.in. do Międzynarodowej Agencji Ener-
getycznej (MAE/IEA), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Komisji Europejskiej (KE) oraz 
EUROSTAT77. 

Zakres realizowanych przez ARE S.A. zadań dotyczy m.in. badań statystycznych, sporządzania raportów i infor-
macji (w tym m.in. przygotowywanie miesięcznych raportów „Sprawozdanie dot. importu i dostaw ropy naftowej 
we Wspólnocie dla KE”, „Koszty dostaw ropy naftowej dla KE”, „Rządowy raport o imporcie ropy naftowej dla 
IEA/OECD”, sporządzanie dla KE „Tygodniowych tablic wynikowych o cenach produktów naftowych”, opracowa-
nie wynikowe miesięcznej „Informacji statystycznej o rynku paliw ciekłych” – wersja papierowa oraz „Informacji 
statystycznej o rynku naftowym i paliwowym w układzie bilansowym przy uwzględnieniu przepływów transgra-
nicznych oraz infrastruktury naftowej i paliwowej” – w wersji elektronicznej, do użytku wewnętrznego przez ME) 
oraz sprawozdawczości kryzysowej w zakresie rynku paliw ciekłych.  

Monitorowanie i bilansowanie danych dla rynku paliw płynnych. Minister Energii zatwierdzał przygotowywa-
ny co miesiąc (przez DRO, na podstawie danych ARE) dokument Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia 
rynku w paliwa. Zakres sporządzanych analiz obejmował m.in. import, kierunki dostaw (rurociąg, terminal nafto-
wy) i koszty dostaw ropy naftowej do Polski, wydobycie ropy naftowej w Polsce, przerób ropy naftowej 
w rafineriach, poziom marż rafineryjnych, pojemności magazynowe, notowania cen ropy naftowej na giełdach 
surowcowych, zużycie, produkcja, import i eksport w podziale na rodzaje paliw, ceny detaliczne (w kraju i w UE), 
poziom marż dystrybucyjnych paliw, podatki i opłaty ujęte w cenie paliw. 

ME nie dokonuje samodzielnie bilansowania danych rynku paliw płynnych. Analiza danych i bilansowanie paliw 
(obejmujące ok. 99% rynku paliw i wszystkie badane kategorie danych) prowadzone jest przez ARE S.A. 
w cyklach miesięcznych i rocznych, szczególnie w związku z przygotowywaniem tablic wynikowych na potrzeby 
EUROSTAT i MAE. W przypadku wystąpienia niezgodności i zmian w danych, ARE poddaje analizie i weryfikacji 
główne pozycje bilansów, przy czym proces ten polega głównie na ustaleniach telefonicznych z respondentami, 
skutkującymi korektami sprawozdań. Pojawiające się błędy w sprawozdaniach skutkują tym, że przygotowywane 
na bieżąco w cyklach miesięcznych tablice statystyczne, mają często charakter wstępny, a ostateczny wynik i 
bilanse uzyskiwane są po upływie wielu miesięcy.  

Zdaniem ME zakres zbieranych danych jest wystarczający do analizowania sytuacji na krajowym rynku paliw 
i trendów zmian oraz potencjalnych nieprawidłowości w zakresie realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania 
zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw oraz w pewnym zakresie do weryfikacji realizacji obowiązków 
dotyczących Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) w zakresie paliw i biopaliw ciekłych. Ze względu na brak 
dostępu do danych gromadzonych w ramach statystyki celnej, nie można określić rozbieżności w zakresie wolu-
menów paliw podlegających obowiązkom podatkowym i tym samym podjąć próby oceny „szarej strefy” na rynku 
paliw w tym zakresie. Jednak ME, a wcześniej też MG, nie występowało do Ministra Finansów z prośbą o udzie-
lenie dostępu do danych gromadzonych w ramach statystyki celnej ani nawet nie rozważało takiej konieczności. 

Monitorowanie trendów na rynku paliwowym odbywało się zgodnie z obowiązującym jeszcze w MG procesem 
Monitorowanie bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa, którego zakres określono w Regulaminie MG i 

                                                           

74 Portal sprawozdawczy - system ARES służy do wprowadzania, przesyłania, weryfikowania, przeglądania i archiwizacji wprowadzo-
nych formularzy sprawozdań statystycznych. 

75 Zgodnie z zapisami § 2 umowy ME/ARE S.A. 
76 Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068). 
77 Informacje o wielkości zapasów ropy naftowej (zgodnie z art. 23 ust. 2c ustawy o zapasach) przekazywane są do KE przez Główny 

Urząd Statystyczny, otrzymujący stosowne dane (formularz MOS) od ARE S.A. 
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DRO. Celem tego procesu było zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia kraju w paliwa ciekłe i cen paliw 
sprzedawanych na rynku oraz otrzymywano miesięczne informacje na temat zmiany cen paliw, zaopatrzenia 
rynku i monitorowania bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku. 

W ME nie istnieje oddzielny, sformalizowany system zgłaszania nieprawidłowości w zakresie sprzedaży paliw. 
ME (wcześniej MG) nie gromadziło zgłoszeń dotyczących kwestii indywidualnych (np. nieprawidłowego postępo-
wania przez dany podmiot), które to zgłoszenia, zdaniem ME, powinny być kierowane do organów kontrolnych 
lub organów egzekwujących właściwe przepisy. Zgłaszane przez uczestników rynku lub organizacje branżowe78 
problemy i nieprawidłowości, związane z obrotem paliw ciekłych w Polsce, załatwiane były na drodze funkcjonu-
jącej procedury rozpatrywania korespondencji, skarg i wniosków. Zgłaszane problemy o charakterze systemo-
wym są przedmiotem dialogu, prowadzonym w ramach korespondencji lub spotkań z przedstawicielami sektora 
paliwowego. 

Dlatego też, celowym było by prowadzenie przez ME ewidencji zgłoszeń nieprawidłowości dotyczących rynku 
paliwowego, zarówno systemowych jak i indywidualnych, oraz dokonywanie analizy ich charakteru i potencjal-
nych zagrożeń dla interesu publicznego i zrównoważonego rozwoju rynku krajowego i wspólnotowego. ME po-
winno też dokonać sformalizowania i wdrożenia procedur związanych z procesem analizy i rozpatrywania poja-
wiających się problemów i nieprawidłowości (zgłaszanych bezpośrednio nie tylko do ME). Umożliwiłoby to m.in. 
zbudowanie bazy danych dla analizy ryzyka. 

4.2.1.2. Analizy ryzyka 

Minister Energii (wcześniej Minister Gospodarki) nie tworzył analizy ryzyk związanych z nielegalnymi działaniami 
na rynku paliw, z wyjątkiem działań w zakresie tworzenia zapasów interwencyjnych. Ze względu na brak środków 
ME nie zlecało podmiotom zewnętrznym sporządzania raportów lub opracowań analitycznych dotyczących nie-
prawidłowości i ryzyk na rynku paliw. 

Współczesne zarządzanie związane jest nieodłącznie z identyfikacją i analizą ryzyk występujących w zarządza-
nym obszarze. Umożliwia to określenie jakie zdarzenia i parametry są konieczne do monitorowania i jakie działa-
nia należy podjąć w celu obniżenia występujących ryzyk. Pozwala też na wskazanie niezbędnych działań i środ-
ków w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk w zarządzanym obszarze. Szczególnie istotne jest to w sytua-
cji, gdy konieczne jest współdziałanie kilku organów posiadających uprawnienia władcze lub kontrolne. Najczę-
ściej w takiej sytuacji potrzebne jest utworzenie sformalizowanej platformy porozumienia w celu wymiany infor-
macji i uzgodnienia zakresu podejmowanych działań. W przypadku braku analizy ryzyka przeciwdziałanie nega-
tywnym zjawiskom podejmowane jest zwykle ze znacznym opóźnieniem i najczęściej ukierunkowane na ich skut-
ki, a nie na eliminowanie przyczyn. Brak określenia zdarzeń i parametrów koniecznych do monitorowania rynku 
paliw, stosowanych przy analizie ryzyka, utrudnia lub wręcz uniemożliwia ocenę efektywności i skutków podej-
mowanych działań oraz opóźnia ich korygowanie lub doskonalenie. Zdaniem NIK, w przypadku paliw ciekłych 
naturalnym wydaje się być podejmowanie inicjatywy w powyższym zakresie przez Ministra Energii. Jakkolwiek w 
żadnym z dokumentów regulujących zakres działania Ministerstwa i jego komórek organizacyjnych, nie określono 
obowiązków związanych z nadzorem, koordynacją i oddziaływaniem na rynek paliw ciekłych lub chociażby anali-
zą zagadnień związanych z nieprawidłowościami występującymi na tym rynku, w tym wynikającymi z nielegalne-
go obrotu paliwami ciekłymi, to działaniem rzetelnym i celowym ze strony Ministra Energii powinno być – zdaniem 
NIK – podejmowanie takich kroków, które będą w jak największym stopniu zapewniały ochronę obrotu gospodar-
czego w warunkach uczciwej konkurencji, podmiotom które na tym rynku legalnie funkcjonują. Natomiast sposób 
realizacji tych działań leży wyłącznie w gestii Ministra Energii. 

NIK dostrzega, że znakomita większość patologii na rynku paliw ma skutki o charakterze fiskalnym, stąd też 
większość działań, realizowanych głównie przez Ministra Finansów, ukierunkowana jest na ich eliminowanie 
poprzez doskonalenie kontroli celnej i skarbowej oraz poprawę ściągalności należności podatkowych. Jednak 
brak analizy ryzyk związanych choćby np.: 

 wpływem stopnia realizacji NCW na realizację celu określonego w Polityce energetycznej Polski, 

                                                           

78 Głównie: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN, Polska Izba Paliw Płynnych – PIPP, Polska Organizacja 
Gazu Płynnego – POGP, Polska Izba Gazu Płynnego – PIGP. 
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 wpływem liczby podmiotów posiadających koncesje na obrót paliwami (w tym na tzw. „czysty obrót”) na roz-
miar szarej strefy w sferze fiskalnej,  

 wpływem wysokości opłaty koncesyjnej i opłaty paliwowej na ceny paliw, 

 z niemożnością kontrolowania przez URE wypełniania warunków koncesji przez ponad 8 tys. koncesjonariu-
szy,  

 podrabianiem paliw, 

powoduje niemal całkowity brak działań na poziomie rynku paliw ciekłych, (co nie ma miejsca np. w przypadku 
energii elektrycznej). 

Najwyższa Izba Kontroli przyjmując wyjaśnienia, iż minister właściwy ds. energii działa jako naczelny organ ad-
ministracji rządowej, a Prezes URE na poziomie centralnego organu administracji rządowej, któremu przypisywa-
ny jest duży zakres niezależności, wskazała, że zakres przypisanych Ministrowi Energii ustawowych zadań jest 
znacznie szerszy i nakłada na Ministra m.in. obowiązek dokonywania analiz ryzyk związanych z rynkiem paliw 
płynnych. Zdaniem NIK, celowym jest dokonywanie przez ME analizy ryzyka w pełnym zakresie związanym z 
monitorowaniem bezpieczeństwa rynku paliwowego. Umożliwi to podjęcie szybszych i skuteczniejszych działań w 
reakcji na zdarzenia na rynku paliw oraz pojawianie się nieprawidłowości i działań nielegalnych i przestępczych. 

Działaniem celowym i pożądanym byłoby też sporządzanie przez Ministra Energii analiz skuteczności wprowa-
dzanych rozwiązań systemowych. 

4.2.1.3. Działalność legislacyjna w zakresie rynku paliw ciekłych 

Kierownictwo ME nie dokonywało przeglądu funkcjonowania przepisów prawnych, za które odpowiadał DRO79. 
Działania Ministra Energii w ramach inicjatywy i działalności legislacyjnej związanej z polityką energetyczną rządu 
(w tym dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych) związane z rynkiem paliw ciekłych, dotyczyły 
m.in.  

1) Zgodnie z art. 30h80 ustawy o systemie monitorowania  minister właściwy do spraw energii ma obowiązek 
określenia w drodze rozporządzenia m.in. metodyki, wskaźników, emisji gazów cieplarnianych dla poszcze-
gólnych paliw, energii, w przeliczeniu na jednostkę energii oraz wartość opałową dla poszczególnych paliw, 
z uwzględnieniem metodyki dotyczącej obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia pa-
liw i energii elektrycznej oraz stanu wiedzy technicznej. Odpowiednie regulacje unijne w zakresie metody obli-
czania emisji gazów cieplarnianych pochodzących z paliw i z innej energii ze źródeł niebiologicznych zostały 
wydane81 w 2015 r. Termin transpozycji unijnych przepisów w tym zakresie, ustanawiający metody obliczania 
i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady od-
noszący się do jakości benzyny i olejów napędowych, upływa 21 kwietnia 2017 r. W kontrolowanym okresie 
nie były w tej sytuacji realizowane przepisy ww. ustawy dotyczące „zasad monitorowania oraz stosowania 
niektórych środków ograniczania emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw stosowanych w transporcie i 
energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych” (rozdział 2a ustawy) oraz inne przepisy doty-
czące realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego. W okresie objętym kontrolą w ME prowadzona była szcze-
gółowa analiza przepisów, mająca na celu określenie wymaganego zakresu zmian legislacyjnych. Jednak do 
zakończenia czynności kontrolnych nie przygotowano projektu zmian. 

2) W 2014 r. nastąpiła zmiana ustawy o biokomponentach. Utrzymano obowiązek sporządzania przez Preze-
sa URE zbiorczych raportów kwartalnych dotyczących rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz przekazy-
wania ich właściwym ministrom (wymienionym w art. 30 ust. 4 ustawy o biokomponentach), przy czym w 
związku z uchyleniem z dniem 9 maja 2014 r. art. 32 ustawy o biokomponentach, raporty te nie stanowią już 

                                                           

79 W MG przegląd funkcjonowania przepisów prawnych i wskazywania zakresów niezbędnych zmian w przypadku problemów z funkcjo-
nowaniem przepisu, dokonywało kierownictwo Ministerstwa, na podstawie dokumentów przedkładanych przez departamenty meryto-
ryczne.  

80 Przepis dodany z dniem 14 października 2014 r. ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontro-
lowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1088). 

81 Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości 
zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. 
UE L 107 z dnia 25 kwietnia 2015 r., str. 26). 
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podstawy do sporządzania odpowiednich raportów dla Komisji Europejskiej. Jednocześnie większość danych 
objętych zbiorczymi raportami dostępna jest w sprawozdawczości rocznej (np. art. 30b ustawy o biokompo-
nentach) lub w danych w systemach administracji celnej czy statystycznej. W ME, w trakcie prac nad noweli-
zacją ustawy o biokomponentach nie podejmowano działań legislacyjnych w zakresie sprawozdań kwartal-
nych przekazywanych przez producentów do Prezesa URE (art. 30 ust. 2 ustawy o biokomponentach), po-
nieważ nie prowadzono w tamtym czasie analiz dotyczących zasadności funkcjonowania tych sprawozdań. W 
trakcie prac nad ww. zmianą ustawy, w trakcie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji społecznych oraz 
opiniowania, nikt nie zgłosił uwag dotyczących konieczności usunięcia tego przepisu – nie było sygnałów z 
zewnątrz oraz nie było przesłanek do rozpoczęcia dyskusji w tym zakresie. Po rozpoczęciu prac nad kolejną 
nowelizacją ustawy o biokomponentach (styczeń 2016 r.) po zgłoszeniu przez Prezesa URE uwag w tym za-
kresie, podjęta została decyzja o uchyleniu w projekcie zmiany ustawy art. 30 ust 2 i 4 ustawy o biokompo-
nentach (wg stanu na 1 marca 2017 r. projekt był procedowany82). 

3) W ME prowadzona była analiza potencjalnych skutków wnioskowanych w 2016 r. przez Prezesa URE zmian 
w zakresie wysokości opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona kon-
cesja, pod względem oceny ich skutków dla sektora finansów publicznych, rynku pracy, konkurencyjności go-
spodarki i przedsiębiorczości, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

4) Uchwałą Nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Programu przeciwdziałania i zwal-
czania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”83 Ministrowi Gospodarki przypisane zostało zadanie 
pt. „Przeprowadzenie analizy celowości oraz ewentualne przygotowanie regulacji umożliwiających urucho-
mienie centralnej platformy informacji w zakresie obrotu paliwami”. Zdaniem ME, z uwagi na zmiany w zakre-
sie działów administracji rządowej oraz procedowanie od 20 czerwca 2016 r. poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy Prawo energetyczne (...), kwestia elektronicznej platformy została zdezaktualizowana, a do-
stęp do informacji dotyczących sektora paliwowego, w wyniku wprowadzonej nowelizacji ustawy Prawo ener-
getyczne, możliwy będzie w ramach systemu informatycznego84 prowadzonego przez Prezesa URE. 

5) W związku z przekroczeniem przez Polskę 15 mln ton rocznej konsumpcji paliwa, od 2013 r. KE kilkakrotnie 
zwracała uwagę, że zakwalifikowanie Polski jako kraju dużego, zobowiązuje do pobierania dwukrotnie więk-
szej liczby próbek badanego paliwa. Dlatego też, w ramach monitorowania jakości paliw, UOKiK podwoił mi-
nimalną liczbę pobieranych próbek paliw, w odniesieniu do minimalnej liczby próbek wskazanej w rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości pa-
liw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplone-
go (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) – co znalazło swoje odzwierciedlenie w rocznych zbiorczych 
raportach dla KE dotyczących jakości paliw. O konieczności zmiany rozporządzenia ze względu na zwiększo-
ną konsumpcję paliwa UOKiK informował85 Ministerstwo Gospodarki. Nowelizacja wskazanego rozporządze-
nia, możliwa jest mimo że Komisja Europejska wciąż nie wydała formalnego dokumentu, który stanowiłby 
podstawę do określenia wzoru raportu w zakresie jakości paliw, który jest elementem rozporządzenia w spra-
wie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych. 

                                                           

82 http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289553/katalog/12377184#12377184 [01.03.2017]. 
83 M.P. poz. 1069. 
84 W celu zwiększenia przejrzystości w zakresie podmiotów działających na rynku i rozszerzenia dostępu do informacji o sektorze dla 

stosownych służb i organów, w ramach prowadzonej przez Prezesa URE platformy informacyjnej, przedsiębiorstwa energetyczne (w 
zależności od prowadzonej działalności gospodarczej) zobowiązane zostały do przekazywania informacji, m.in. w zakresie sprawoz-
dania o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych i zakresie realizowa-
nych usług, sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych, a także ich przezna-
czeniu, informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych. 

85 Np. pismo z 30 marca 2012 r. oraz z 10 sierpnia 2012 r. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289553/katalog/12377184#12377184
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4.2.2. Ministerstwo Finansów 

4.2.2.1. Monitorowanie rynku obrotu paliwami ciekłymi, w tym wy-
korzystanie systemów informatycznych 

Podatek od towarów i usług 

Do analizowania i monitorowania danych z zakresu wpływów, zaległości czy egzekucji administracyjnej podatku 
VAT służby Ministerstwa Finansów86 korzystały z hurtowni tematycznej WHTAX87, która jest informatycznym 
magazynem danych pochodzących z systemów źródłowych urzędów skarbowych całego kraju. Zasilanie hurtow-
ni w dane odbywało się poprzez co miesięczne pobieranie danych.  

Kluczową formą reakcji na nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT były działania kontrolne. Czynności 
sprawdzające i kontrole podatkowe/skarbowe miały na celu nie tylko ściganie konkretnych nadużyć, lecz również 
szczegółowe zidentyfikowanie problemu, zebranie danych niezbędnych do określenia jego skali i zakresu oraz 
szczegółowe poznanie zasad funkcjonowania mechanizmu wyłudzeń. Pozwalało to określić właściwe działania, 
których celem było zapobieganie uchylaniu się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W działalności 
analitycznej (monitoring i typowanie do kontroli) wykorzystywane były dane zgromadzone w bazach resortowych i 
zewnętrznych (np. URE, UDT i in.) oraz opracowania analityczne wyspecjalizowanych podmiotów i organizacji 
branżowych przedsiębiorców. Dane dotyczące kontroli rynku paliw gromadzone były przez Departament Kontroli 
Skarbowej Ministerstwa Finansów (DKS) w następujących sprawozdaniach: 

 Wyniki postępowań kontrolnych w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi. 

 Kontrola w zakresie obrotu paliwami, gdzie gromadzone są dane dotyczące zrealizowanych postępowań 
kontrolnych w podziale na rodzaje obszarów ryzyka dotyczące oszustw na rynku paliw. 

 Informacja dotycząca decyzji wydanych przez Urząd Kontroli Skarbowej88 w oparciu o art. 108 ustawy o VAT. 

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie jako Centrum Kompetencyjne w zakresie paliw stworzył System Paliwa, 
który został uruchomiony w połowie 2014 r. Gromadzone są w nim informacje o kontrolach drogowych prowa-
dzonych przez organy kontroli skarbowej wobec przewoźników paliw. Dodatkowo dostęp do danych możliwy jest 
z ogólnopolskiej bazy danych Kontroli Skarbowej KARTA89. Dane te uzupełniane były przez urzędy kontroli skar-
bowej o dane o kontrahentach podmiotów kontrolowanych.  

Podatek akcyzowy, opłata paliwowa, cło 

Właściwym w zakresie podatku akcyzowego i opłaty paliwowej był głównie Departament Podatku Akcyzowego 
(DPA) i Departament Służby Celnej (DSC). Właściwym w zakresie cła natomiast Departament DSC oraz Depar-
tament Ceł (DC). 

DPA był odpowiedzialny merytorycznie za System Wymiany Danych dotyczących Podatku Akcyzowego – SE-
ED PL. System ten opiera się na bazach danych, które są tworzone i zarządzane odrębnie w każdym z krajów 
UE, a dane w nich zawarte są następnie udostępniane właściwym władzom pozostałych państw członkowskich 
UE. DPA jest również odpowiedzialny merytorycznie za System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcy-
zowych – EMCS PL.  

System SEED PL pozwala na wydzielanie (identyfikację), z całości swoich zbiorów, podmiotów działających na 
rynku paliwowym, ale tylko w zakresie przetwarzanych przez siebie danych. EMCS PL pozwala na wydzielanie 
(identyfikację), z całości swoich zbiorów, przemieszczeń dotyczących paliw ciekłych. Dane z systemów SEED PL 
i EMCS PL co do zasady dostępne są bezpośrednio w tzw. trybie on-line i tylko dla uprawnionych pracowników 
administracji. Dane znajdujące się w systemie SEED PL w zakresie podmiotów krajowych pochodzą z wniosków 
o wydanie zezwolenia i decyzji udzielającej zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, na bycie zarejestro-
wanym odbiorcą, bądź zarejestrowanym wysyłającym. Rejestracja dokonywana jest we właściwych urzędach 

                                                           

86  Departament Administracji Podatkowej, dalej: DAP. 
87  Zasilanej danymi ze wszystkich urzędów, pochodzącymi z systemu POLTAX, a w szczególności jego podsystemów: EGAPOLTAX, 

POLTAX 2B, WYMIAR. 
88  Dalej: UKS. 
89  System został wytworzony i modyfikowany przez pracowników UKS w Opolu.  
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celnych. Aktualizacja danych systemu SEED PL o dane podmiotów unijnych dokonywana jest on-line. Źródłami 
danych systemu EMCS PL jest system SEED PL (w zakresie danych o podmiotach uprawnionych do przemiesz-
czania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy) oraz informacje przesyłane przez pod-
mioty w komunikatach. Są to głównie dane dotyczące przemieszczeń wyrobów akcyzowych np. dane dotyczące 
podmiotu wysyłającego, miejsca wysyłki, dane dotyczące podmiotu odbierającego, miejsca dostawy, dane doty-
czące organizatora transportu, środków transportu, dane dotyczące transportowanych wyrobów.  

DC jest głównym użytkownikiem operacyjnych systemów/komponentów oraz e-usług wspomagających import, 
eksport i tranzyt towarów. System Informacyjny Służby Celnej (SISC) został zbudowany w ramach Programu e-
Cło. Elektroniczne środowisko SISC ma charakter komponentowy, w którego skład wchodzi wiele składników, w 
tym m.in. ISZTAR4 (główne źródło zintegrowanych danych taryfowych i podatkowych), ZISAR (Zintegrowany 
System Zarządzania Ryzykiem), AIS (Automatyczny System Importu), AES (Automatyczny System Eksportu), 
ZEFIR2 (scentralizowany system finansowo-księgowy obsługujący procesy biznesowe w obszarze poboru należ-
ności i rozrachunków z UE i budżetem), SZPROT (baza danych o przedsiębiorcach), EMCS PL2, ARIADNA2 
(platforma analityczna hurtowni danych) i inne. DC jest odpowiedzialny merytorycznie za System Obsługi Dekla-
racji CELINA, obsługujący przywozowe zgłoszenia celne, do którego przesyłane są wszystkie zgłoszenia przywo-
zowe oraz inne dokumenty związane z przywozem towarów, w tym również zgłoszenia celne dotyczące paliw 
ciekłych. Rocznie ewidencjonuje się ok. 7 mln dokumentów składanych do tego systemu, w tym ok. 1,5 mln zgło-
szeń celnych związanych z obliczeniem cła od przywożonych różnych towarów.  

Innym komponentem SISC, za który merytorycznie odpowiada DSC, jest System Hurtowni Danych ARI@DNA290. 
Z systemu ARI@DNA2 można uzyskiwać dowolne zestawienia w oparciu o dane zgromadzone w hurtowni. Po-
nieważ zastosowane w tym systemie narzędzia analityczne umożliwiają monitorowanie dowolnego zakresu da-
nych poprzez definicje konkretnego raportu i generowanie danych w określonym harmonogramie czasowym, nie 
podejmowano prac dostosowujących system do monitorowania rynku paliw.  

Departament DSC nie dokonywał analiz wpływów z podatku akcyzowego i opłaty paliwowej należnych od pod-
miotów z rynku paliw ciekłych. Wynikało to z faktu, że w strukturach Izby Celnej w Katowicach powołany jest 
Wydział Grupa Zadaniowa ds. Wyrobów Energetycznych, do którego zadań należy m.in. analizowanie i raporto-
wanie na poziomie ogólnokrajowym zagadnień związanych z przemytem, nielegalnym wytwarzaniem lub obrotem 
paliwami.  

Do właściwości Departamentu DPA należy m.in. monitorowanie wpływów z podatku akcyzowego i opłaty paliwo-
wej. DPA dokonuje comiesięcznej analizy wpływów do budżetu państwa od poszczególnych wyrobów akcyzo-
wych i samochodów osobowych, które pozyskiwane są z Departamentu Budżetu Państwa. Na podstawie powyż-
szych danych badane są wysokości oraz trendy wpływów miesięcznych oraz wykonanie budżetu za dany okres. 
W przypadku pojawienia się znacznych odchyleń dochodów miesięcznych od trendów w zakresie podatku akcy-
zowego i opłaty paliwowej, są one wyjaśnianie i konsultowane z właściwymi Izbami Celnymi. DPA na potrzeby 
analizy wykonania budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku akcyzowego za sześć miesięcy i 12 miesięcy 
zwraca się dwa razy w roku do Polskiej Izby Paliw Płynnych, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego 
(POPiHN) oraz Polskiej Organizacji Gazu Płynnego z prośbą o przekazanie danych, w ujęciu procentowym, doty-
czących dynamiki sprzedaży detalicznej paliw ciekłych. 

DC nie prowadzi monitorowania ani analiz związanych z rynkiem paliw i nie pozyskuje takich danych od innych 
podmiotów.  

Wykorzystanie posiadanych baz danych i wymiana informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Ministerstwa Finansów. 

Wymiana informacji pomiędzy departamentami MF zajmującymi się poborem cła, podatku VAT, akcyzy i opłaty 
paliwowej, prowadzona jest według zasad określonych w Regulaminie organizacyjnym MF91 w zakresie właści-
wości rzeczowej departamentów. Zgłoszenia celne przywozowe i wywozowe są ewidencjonowane i obsługiwane 
w systemie CELINA. W systemie tym są rejestrowane informacje dot. weryfikacji zgłoszenia celnego. Są one 

                                                           

90  Wdrożenie w styczniu 2015 r., do tego czasu działała ARI@DNA, wdrożona w czerwcu 2009 r. 
91 Zarządzenie Nr 17 Ministra Finansów z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów 

(Dz. Urz. MF poz. 21, ze zm.), a poprzednio Zarządzenie Nr 34 Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regula-
minu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. MF poz. 27, ze zm.). 
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dostępne dla DKS i urzędów kontroli skarbowej za pośrednictwem aplikacji ALINA, pozwalającej na generowanie 
danych analitycznych. Organy administracji podatkowej uzyskują dostęp do zagregowanych danych, dotyczących 
zgłoszeń celnych za pośrednictwem aplikacji KRIT i KRET. 

W aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych, gromadzone są dane dotyczące podmiotów stanowiących zagroże-
nie dla legalnego obrotu towarowego i świadczenia usług. Wszystkie trzy służby podległe Ministrowi Finansów są 
zobowiązane do wprowadzania informacji do tej bazy. 

Ze względu na właściwość rzeczową organów Służby Celnej która obejmuje jedynie pobór cła, akcyzy i opłaty 
paliwowej, a nie obejmuje innych podatków, w szczególności podatku VAT, w dniu 26 listopada 2012 r. zainicjo-
wana została współpraca pomiędzy pionem kontroli skarbowej a Służbą Celną. Polega ona m.in. na wymianie 
informacji związanych z rejestracją/cofnięciem zezwolenia dla podmiotów deklarujących działalność w obszarze 
wyrobów energetycznych. Proces zbierania informacji i przekazywania ich UKS w Szczecinie przewiduje wpro-
wadzona w 2013 r. procedura monitorowania przez organy SC nowopowstałych i funkcjonujących na krajowym 
rynku podmiotów dokonujących obrotu wyrobami energetycznymi. Informacje przekazywane są cyklicznie raz 
w tygodniu i obok wspomnianych informacji o podatnikach podatku akcyzowego zawierają bieżące informacje na 
temat stwierdzonych lub mogących wystąpić ryzyk w obszarze podatków „nieobsługiwanych“ przez Służbę Celną. 

Będące w posiadaniu DAP dane w zakresie wpływów i zaległości z tytułu podatku VAT oraz egzekucji admini-
stracyjnej92 udostępniane są innym departamentom MF w przypadku wystąpienia o udzielenie takich informacji. 

Zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Organizacyjnym Departamentu Wywiadu Skarbowego (DWS) Minister-
stwa Finansów do zadań Wydziału Analiz, Ewidencji i Archiwum należy m.in. sporządzanie opracowań, ocen 
i materiałów analityczno-koncepcyjnych dotyczących bieżących lub prognozowanych zagrożeń przestępczością 
skarbową, identyfikacja, na podstawie prowadzonych analiz, czynników sprzyjających występowaniu przestęp-
czości skarbowej oraz proponowanie metod ich eliminacji. Z uwagi na ochronę i tajemnicę prowadzonych postę-
powań, wywiad skarbowy nie ujawnia informacji innym komórkom MF o sprawach będących w jego zaintereso-
waniu. Specyfika działania DWS nakłada obowiązek niejawnej realizacji zadań, co skutkuje ograniczeniami prze-
kazywania powziętych informacji innym komórkom organizacyjnym MF. 

Należności z tytułu podatków i opłat pobieranych w związku z obrotem paliwami ciekłymi 

Wykazane należności z tytułu podatku akcyzowego w latach 2014-2016 (I półrocze) wynosiły kolejno: 
28 031 mln zł, 28 623 mln zł i 13 601 mln zł. Zaległości powstałe w tych okresach wyniosły 466 mln zł, 960 mln zł 
i 590 mln zł. Łączne (narastające) kwoty zaległości z tytułu podatku akcyzowego od paliw ciekłych wyniosły kolej-
no: 5 106 mln zł, 5 724 mln zł i 5 955 mln zł93. 

Wykazane należności z tytułu opłaty paliwowej w latach 2014 – 2016 (I półrocze) wynosiły kolejno: 5 187 mln zł, 
6 006 mln zł i 2 952 mln zł. Zaległości powstałe w tych latach wyniosły 61,6 mln zł, 309 ,3 mln zł i 76 ,8 mln zł. 
Łączne (narastające) kwoty zaległości z tytułu opłaty paliwowej wyniosły kolejno 188 mln zł, 670 mln zł, 
342 mln zł. 

W przypadku podatku VAT, z uwagi na brak szczegółowej klasyfikacji budżetowej ujmującej dane w podziale na 
grupy towarowe, nie było możliwości zaprezentowania wpływów pochodzących jedynie od paliw ciekłych. 

Analiza danych o rynku paliw wykazywanych przez inne podmioty 

Służba Celna (SC) cyklicznie pozyskuje dane od: 

 Urzędu Dozoru Technicznego – w zakresie zbiorników m.in. na paliwa ciekłe – raz w roku; 

 Transportowego Dozoru Technicznego – w zakresie cystern transportujących wyroby niebezpieczne; 

 Agencji Rezerw Materiałowych – w zakresie informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące składy 
podatkowe oraz zarejestrowanych odbiorców; 

                                                           

92 Dane pochodzące z hurtowni tematycznej WHTAX, cyklicznie zasilanej danymi z urzędów skarbowych, pochodzącymi z systemu 
POLTAX. 

93 Główne kwoty zaległości powstały w latach 2008-2014. Największy udział w zaległościach z tytułu podatku akcyzowego od paliw 
ciekłych tj. 92,9% wykazują nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli. Największe kwoty zaległości przypadają na podmioty 
zajmujące się dystrybucją paliw. 
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 Urzędu Regulacji Energetyki – bazy przedsiębiorstw posiadających koncesje – po wprowadzeniu pakietu 
paliwowego – jeden raz w tygodniu. 

Ponadto Szef Służby Celnej wskazał na: 

 Pozyskiwanie informacji o wynikach badań jakości paliw przekazywane przez Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów i wykorzystanie ich do szacowania skali zagrożeń związanych ze zmianą przeznaczenia olejów 
smarowych i odbarwiania olejów opałowych, które następnie są wykorzystywane do napędu pojazdów me-
chanicznych jako olej napędowy; 

 Pozyskiwanie danych od podmiotów zewnętrznych z branży paliwowej, dotyczących dynamiki sprzedaży 
detalicznej paliw ciekłych. Na potrzeby opracowywania wykonania budżetu państwa z tytułu wpływów z po-
datku akcyzowego za 6 i 12 miesięcy DPA zwraca się dwa razy w roku do Polskiej Izby Paliw Płynnych, PO-
PiHN oraz Polskiej Organizacji Gazu Płynnego z prośbą o przekazanie ww. danych; 

 Przekazywanie przez Prezesa URE informacji o podmiotach, którym w danym miesiącu udzielono koncesji 
oraz o podmiotach, które złożyły wniosek o udzielenia koncesji lub otrzymały decyzję o odmowie czy cofnięciu 
koncesji; 

 Korzystanie przez urzędy kontroli skarbowej z „Bazy przedsiębiorców posiadających koncesje” prowadzonej 
przez Prezesa URE oraz „Rejestru systemu zapasów interwencyjnych” prowadzonego przez Prezesa ARM. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 i ust. 4a ustawy o biokomponentach Prezes URE i Prezes Agencji Rynku Rolnego spo-
rządzają zbiorcze raporty kwartalne dotyczące rynku paliw ciekłych i biopaliw ciekłych i przekazują je m.in. mini-
strowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Ww. raporty Prezesa URE zawierają dane dotyczące np. 
ilości i rodzajów paliw ciekłych i biopaliw ciekłych: wytworzonych i wprowadzonych do obrotu na terenie RP przez 
ogół producentów, dopuszczonych do obrotu na terenie RP w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz w 
ramach importu z krajów trzecich. Raporty te są gromadzone w DPA w związku z zadaniem regulaminowym 
departamentu, jakim jest realizacja zadań związanych ze wspieraniem rynku biopaliw oraz monitorowaniem jako-
ści paliw ciekłych i biopaliw ciekłych. Analizowanie zagadnień związanych z obrotami na rynku paliw ciekłych na 
poziomie ogólnokrajowym jest zadaniem Wydziału Grupa Zadaniowa ds. Wyrobów Energetycznych, funkcjonują-
cego w Izbie Celnej w Katowicach. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 20 października 2016 r., Ministerstwo 
Finansów nie przekazywało do Wydziału Grupa Zadaniowa ds. Wyrobów Energetycznych ww. raportów Prezesa 
URE.  

W MF nie istnieje jednolita baza danych o podmiotach z rynku paliw ciekłych dostarczająca niezbędnych danych 
do przeprowadzania analiz w zakresie rozliczania należności budżetowych w zakresie podatku VAT, podatku 
akcyzowego, opłaty paliwowej i cła. Według Ministra Rozwoju i Finansów zakres zadań służb Ministerstwa obej-
muje w szczególności zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności 
stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. W związku z tym, działania w tym 
zakresie ukierunkowane są przede wszystkim na zwalczanie nieprawidłowości związanych z podatkami (bez 
względu jakiego towaru dotyczą), a nie na działalność poszczególnych gałęzi przemysłu. Sama branża paliwowa 
(działające podmioty, jej rozwój czy kierunki zmian) jako sektor gospodarki państwa znajduje się w gestii Mini-
sterstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii czy też URE. Dlatego też działania Ministerstwa skupiają się na analizie i 
zwalczaniu nieprawidłowości, a nie na monitorowaniu i kontroli całego rynku paliw i wszystkich podmiotów tam 
działających. Mając na uwadze powyższe, nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rejestru podmiotów w obro-
cie paliwami dla skutecznego identyfikowania podmiotów dokonujących oszustw podatkowych. 

NIK zwraca uwagę, że w MF nie są dokonywane analizy zbiorczych raportów kwartalnych dotyczących rynku 
paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych przez 
Prezesa URE, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o biokomponentach. Prezes URE nie dokonuje również analiz tych 
raportów, zawierających m.in. dane dotyczące ilości i rodzajów paliw ciekłych: wytworzonych i wprowadzonych 
do obrotu na terenie RP przez ogół producentów, dopuszczonych do obrotu na terenie RP w ramach nabycia 
wewnątrzwspólnotowego oraz w ramach importu z krajów trzecich. 

4.2.2.2. Analiza ryzyka i szacowanie udziału szarej strefy w rynku 
paliw  

Do zbierania informacji dotyczących działań (w tym nielegalnych) na rynku paliwowym wykorzystywane są infor-
macje pozyskiwane przez służby zajmujące się poborem opłat celnych w imporcie, podatku akcyzowego, opłaty 
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paliwowej oraz podatku VAT. Dostępne w Administracji Podatkowej i Służbie Celnej informacje są niezbędne do 
wykonywania analiz ryzyka. Stanowią je informacje zewnętrzne wpływające do jednostek organizacyjnych od 
różnych instytucji94, osób, podmiotów oraz wewnętrzne i zewnętrzne systemy i dostępne bazy danych.  

Płaszczyzną umożliwiającą pozyskiwanie informacji o podejmowanych działaniach kontrolnych wobec wszystkich 
podmiotów przez służby podległe Ministrowi Finansów, w tym także działających na rynku paliw, jest system 
informatyczny EWIKON. System ten dzięki importowi danych z systemów KARTA, KONTROLA oraz ZISAR, 
umożliwia właściwe planowanie oraz pozyskiwanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli.  

Sposób wykorzystania pozyskanych informacji o nieprawidłowościach  

W Służbie Celnej informacje podlegają analizie i ocenie w dwóch procesach: ocenie informacji, dotyczącej jed-
nostkowych informacji wpływających do organów SC oraz analizie ryzyka, dotyczącej identyfikacji i oceny ryzyka 
oraz typowania podmiotów do kontroli.  

Szczegółowe zasady prowadzenia analizy ryzyka, w tym sposobu wykorzystania informacji, zostały zawarte w 
dokumencie Instrukcja w sprawie prowadzenia analiz dla potrzeb kontroli wykonywanych przez Służbę Celną95. 
Był to pierwszy dokument określający standardy prowadzenia analiz ryzyka w SC, podlegający okresowej aktua-
lizacji.  

Informacje dotyczące nieprawidłowości w sferze poboru należnych podatków i cła uwzględniane są przy sporzą-
dzaniu corocznego Krajowego Planu Działań (KPD). Wskazywane są w nim zjawiska i obszary, na których orga-
ny podatkowe w danym roku szczególnie powinny ogniskować swoją uwagę. Wyciągi z KPD na 2015 r. i 2016 r. 
w rozdziale pn. „Paliwa” przedstawiały charakterystykę tego podobszaru ryzyka w aspekcie wyłudzeń związanych 
z handlem paliwami. Zawarta została w nich wysoka ocena ryzyka z uwagi na skalę nadużyć gospodarczych, 
osiąganie nieopodatkowanych zysków wskutek unikania płacenia podatku akcyzowego i podatku VAT oraz ze 
względu na występowanie zjawiska szkodliwej konkurencji. Analiza wykazała, że wśród przedsiębiorców tej bran-
ży 30 zostało zakwalifikowanych do grupy podmiotów z najwyższym poziomem ryzyka (3,5% ogółu podmiotów 
wysokiego ryzyka tej populacji)96. 

Wśród zagrożeń charakterystycznych dla podobszaru paliw występują m.in. następujące ryzyka: 

1) narażania budżetu państwa na straty w wyniku uczestnictwa podmiotów w oszustwach karuzelowych; 

2) zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie faktur, 
które nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych; 

3) dokonywania pozornych transakcji celem generowania fikcyjnych kosztów uzyskania przychodu oraz naliczo-
nego podatku VAT innym podmiotom, w celu wyłudzenia podatku od towarów i usług. 

Określona w KPD hierarchia zagrożeń o ogólnokrajowym zasięgu i wynikające stąd priorytety krajowe stanowią 
podstawę do tworzenia Wojewódzkich Planów Działań, koordynujących zarządzanie ryzykiem na szczeblu regio-
nalnym.  

Rejestr ryzyka Służby Celnej zawiera wykaz ryzyk podzielonych na trzy kategorie: wysoki, średni oraz niski po-
ziom wystąpienia danego ryzyka. Przykładowo w pierwszej grupie w zakresie paliw płynnych wskazuje na wysoki 
poziom ryzyka dla nabycia lub posiadania olejów napędowych bez zapłaty należnego podatku akcyzowego (lub 
zapłaty akcyzy w nieprawidłowej wysokości). W ramach zidentyfikowanych ryzyk, w MF prowadzone są analizy 
mające na celu typowanie podmiotów do kontroli. 

Administracja Podatkowa również identyfikuje zagrożenia charakterystyczne dla podobszaru Paliwa. Były to ryzy-
ka: 

                                                           

94 Np. Policji, Urzędów Kontroli Skarbowych, Urzędów Skarbowych, Straży Granicznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Dro-
gowego, centrum współpracy służb granicznych, organów unijnych. 

95 Zatwierdzona przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Szefa Służby celnej Jacka Kapicę decyzją nr 13/OC z dnia 19 
maja 2006 r. 

96 W okresie od 1 stycznia.2013 do 30 czerwca 2014 r. wyniki segmentacji ogólnej wykazały 497 podmiotów z najwyższym poziomem 
ryzyka, co stanowiło 1% ogółu populacji. 
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1) niezrealizowania zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewykazywaniem do opodat-
kowania obrotu/przychodów z wystawionych rachunków/faktur VAT przez podmioty posiadające zarejestro-
waną działalność; poziom ryzyka – Wysoki; 

2) niezrealizowania zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości w związku z niewystawianiem faktur lub 
wystawianiem faktur w kwotach nieodpowiadających wielkościom faktycznym; poziom ryzyka – Wysoki; 

3) zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatku naliczo-
nego związane z wykorzystywaniem faktur, które dotyczą kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przy-
chodu; poziom ryzyka – Wysoki; 

4) narażania budżetu państwa na straty w wyniku uczestnictwa podmiotów w oszustwach karuzelowych; po-
ziom ryzyka – Średni; 

5) zawyżenia kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz podatku naliczo-
nego, związane z wykorzystywaniem faktur, które nie dokumentują rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospo-
darczych; poziom ryzyka – Wysoki; 

6) dokonywania pozornych transakcji celem generowania fikcyjnych kosztów uzyskania przychodu oraz podat-
ku naliczonego VAT innym podmiotom, w tym w celu wyłudzenia podatku od towarów i usług; poziom ryzyka 
– Wysoki. 

Ryzyka obejmujące schematy zachowań podatników niezgodne z przepisami prawa podatkowego w zakresie 
paliw są identyfikowane i wpisane do Centralnego Rejestru Ryzyka (CRR) i są wskazane w planach kontroli. 

Sposoby wykorzystywania pozyskanych danych i upowszechnienie wyników analizy ryzyka w jednost-
kach organizacyjnych MF  

W zakresie oceny zidentyfikowanych zagrożeń dotyczących obrotu paliwami ciekłymi dokonywana była analiza 
pomiaru ryzyk w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia oraz jego następstwa fiskalnego. Do 
oceny następstw oraz oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia przyjmowane są w analizach 
różne parametry, w tym związane z udziałem w rynku danej grupy wyrobów i częstotliwość występowania nie-
prawidłowości, co pozwala na określenie poziomu ryzyka. 

W SC każda analiza ryzyka kończy się raportem, a w przypadku typowania do kontroli również profilem ryzyka, 
kierowanym do komórek kontrolnych. Każda analiza jest dokumentowana w Systemie ZISAR w Rejestrze Analiz. 
W przypadku, gdy z analizy wynika, że powinny być przeprowadzone kontrole, to w ramach analizy ryzyka two-
rzone są profile ryzyka kierowane do komórek kontrolnych. Profil ryzyka zawiera informację odnośnie terminu w 
jakim działania kontrolne powinny być przeprowadzone przez komórkę kontrolną.  

W AP informacje dotyczące wyników analiz ryzyka w zakresie paliw można uzyskać z danych wprowadzanych do 
CRR. Zasilany jest on na bieżąco przez komórki ds. analiz i planowania w urzędach skarbowych, komórki ds. 
zarządzania ryzykiem zewnętrznym w izbach skarbowych oraz Centrum Analiz i Planowania Administracji Podat-
kowej w Izbie Skarbowej we Wrocławiu (CAiPAP) – na poziomie centralnym. 

Na podstawie KPD i przyjętych w nim priorytetów krajowych dyrektorzy izb skarbowych opracowują Wojewódzkie 
Plany Działań (WPD), w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego KPD. WPD przekazywane są 
następnie do właściwych naczelników urzędów skarbowych, celem sporządzenia Lokalnych Planów Działań, 
uwzględniających konkretne działania do podjęcia w poszczególnych podobszarach ryzyka, takie jak czynności 
sprawdzające, kontrole podatkowe, postępowania karno-skarbowe, etc.  

Skuteczność prowadzonych działań przez Służbę Celną w oparciu o analizę ryzyka zależy od liczby podjętych 
działań i wpływa na efekty finansowe kontroli. W Administracji Podatkowej realizacja KPD podlega bieżącemu 
monitorowaniu i ocenie skuteczności i efektywności kontroli. Urzędy skarbowe, na podstawie wyników kontroli 
podjętych wobec zidentyfikowanych ryzyk w obszarze paliw płynnych dokonują analizy możliwych uszczupleń dla 
budżetu państwa i określają hierarchię podobszarów do KPD na kolejny rok.  

W MF sporządzana jest dokumentacja kontroli podatkowych za dany okres. Dokument pn. „Monitoring realizacji 
Krajowego Planu Działań 2016 – za I-sze półrocze” obejmował kontrole podatkowe zakończone w tym okresie 
i zatwierdzone przez organ podatkowy. Zgodnie z „Zasadami opracowywania i monitorowania realizacji Krajowe-
go Planu Działań, wojewódzkich planów działań oraz lokalnych planów działań” monitorowanie objęło trzy obsza-
ry: czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i kontroli losowych i prezentuje w ujęciu syntetycznym liczbę 
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kontroli podatkowych oraz wyniki finansowe kontroli podatkowych w podziale na rodzaj urzędu skarbowego dla 
podobszaru paliw płynnych. 

Skuteczność97 kontroli podatkowych w krajowym podobszarze ryzyka dla paliw była w I półroczu 2016 r. na po-
ziomie 54%. W tym okresie przeprowadzono 50 kontroli, a w 27 z nich efekty finansowe wyniosły ponad 1 000 zł. 
Łączny wynik finansowy z tych kontroli wyniósł 14 776 tys. zł.  

Konsultacje z organizacjami branżowymi przy opracowaniu projektu KPD. 

MF dokonuje konsultacji zapisów projektu KPD z organizacjami branżowymi w celu umożliwienia środowisku 
gospodarczemu wpływu na ukierunkowanie działań Administracji Podatkowej na zachowania podatników nie-
zgodne z prawem, w szczególności te niezidentyfikowane dotychczas przez organy podatkowe. Dzięki tej współ-
pracy następuje eliminowanie z przestrzeni gospodarczej nieuczciwej konkurencji, również poprzez zmianę stanu 
prawnego.  

W pracach analitycznych, wykorzystano np. stanowisko Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych w sprawie 
Projektu Działań Administracji Podatkowej z dnia 23 października 2015 r., uwagi zgłoszone przez POPiHN oraz 
opinię Business Centre Club (BCC) w sprawie projektu dokumentu „Plan działań Administracji Podatkowej 2016 – 
główne założenia projektu” z dnia 21 października 2015 r. 

W części dotyczącej oszustw w obrocie paliwami ciekłymi POPiHN wskazał na brak w polskich przepisach finan-
sowych regulacji obejmujących uproszczoną transakcję trójstronną. W opinii BCC, oszustwa w branży paliwowej 
na podatku VAT obejmują różne mechanizmy, w tym: wyłudzanie zwrotów VAT oraz wprowadzanie do obrotu 
paliw z pominięciem zapłaty podatku. Mimo, że obowiązujące rozwiązania minimalizują przestępstwa, jednakże 
nie eliminowały ich całkowicie. Wskazano, że największe straty powstają przy sprzedaży paliw na rzecz osób 
fizycznych, czyli osób nieprowadzących działalności gospodarczej – obrót taki jest często nieewidencjonowany. 
BCC postulował, aby szczególną kontrolą objąć podatników dokonujących sprzedaży detalicznej paliw. 

Konsultacje społeczne wpłynęły na ostateczny kształt przepisów dotyczących zmian ustawy Prawo energetyczne 
oraz innych ustaw w ramach pakietu paliwowego, systemowo porządkujących rynek paliw ciekłych, zwiększają-
cych kontrolę państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. 

Sposób wykorzystania informacji o nieprawidłowościach pozyskanych z jednostek zewnętrznych, w tym 
organów unijnych oraz organizacji pozarządowych 

W SC, do bezpośredniej wymiany informacji przez państwa członkowskie UE i Komisję Europejską, dotyczących 
kontroli celnej oraz ryzyka98 wykorzystywany jest System Zarządzania Ryzykiem (CRMS). Jednym z modułów 
tego systemu, służącym do wymiany informacji o ryzyku, jest system RIF (system przekazywania Formularzy 
Informacji o Ryzyku). Informacje do tego systemu są wprowadzane przez Komisję Europejską i państwa człon-
kowskie za pomocą formularzy RIF. Zawierają one sklasyfikowane kategorie ryzyka, opis ryzyka naruszenia 
przepisów prawa, podejrzenia ryzyka, informacje o ujawnieniach, nieprawidłowościach, zatrzymaniach towarów, 
itp. RIF zawiera także dane dotyczące przedsiębiorców, ich rolę w łańcuchu dostaw (np. eksporter, importer, 
nadawca, odbiorca, przewoźnik, zgłaszający, przedstawiciel, itp.), dane dotyczące towarów, krajów pochodzenia, 
wysyłki, przeładunku, przeznaczenia i metod transportu.  

AP w analizie ryzyka rynku paliw płynnych wykorzystuje materiały ogólnodostępne na stronach internetowych, 
np.: 

 Raport Straty Skarbu Państwa w VAT-luka podatkowa, oszustwa, wyłudzenia oraz problematyka podatku od 
towarów i usług w Polsce, PricewaterCoopers na zlecenie fundacji naukowej Instytut Badań Strukturalnych, 

 Roczne raporty POPiHN Przemysł i Handel Naftowy (odpowiednio 2014 i 2015), obejmujące dane statystycz-
ne dotyczące sektora paliw ciekłych, analizę rynku oraz szkic głównych problemów. 

Raporty te zostały wykorzystane przy opracowywaniu charakterystyki omawianego podobszaru ryzyka w KPD na 
2015 i 2016 r. oraz do identyfikacji znamiennych dla branży przestępczych zachowań w obrębie rozliczeń podat-
kowych. 

                                                           

97 MF definiuje skuteczność jako stosunek liczby kontroli z wynikiem finansowym powyżej 1 000 zł do liczby przeprowadzonych kontroli. 
98 Zidentyfikowanego jak i potencjalnego. 
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SC wykorzystuje w procesie typowania podmiotów do kontroli również informacje pozyskiwane z innych źródeł. 
Na przykład: 

 Informacje z portalu internetowego UOKiK, dotyczące przeprowadzonych kontroli jakości paliw na stacjach 
benzynowych. 

 W ramach współpracy z URE Służba Celna uczestniczy w procesie opiniowania podmiotów ubiegających się 
o wydanie lub zmianę koncesji, co dostarcza ważnych informacji dla analizy ryzyka. 

 W zakresie postępowań administracyjnych dotyczących wykreślenia podmiotów z rejestru ARM następuje 
wymiana informacji o podmiotach pomiędzy Organami Służby Celnej, a Prezesem ARM przy współpracy z 
Grupą Zadaniową ds. Wyrobów Energetycznych.  

 W celach weryfikacyjnych Prezes ARM w cyklach miesięcznych przekazuje informacje o nabyciach we-
wnątrzwspólnotowych paliw silnikowych przekazywanych przez podmioty prowadzące składy podatkowe oraz 
zarejestrowanych odbiorców.  

MF wykorzystuje informacje o wielkości szarej strefy w obrocie paliwami, które są przekazywane przez podmioty 
działające na rynku paliw, zrzeszenia branżowe, firmy doradcze i instytucje naukowe i traktowane są one jako 
sygnały o nieprawidłowościach występujących na rynkach paliw, również o zmianach w mechanizmach popełnia-
nia oszustw podatkowych. Dane na temat szarej strefy w obszarze paliw płynnych przekazywane do publicznej 
wiadomości przez inne podmioty nie były szacowane i weryfikowane (komentowane) przez MF. 

DKS, jako wiodący w zakresie prowadzonej kontroli i analizy ryzyka związanej z omijaniem obowiązku zapłaty 
podatku VAT w obszarze paliw, nie posiada informacji na temat udziału szarej strefy w obrocie paliwami w latach 
2014-2016 (I półrocze) i sposobu jej mierzenia (szacowania), gdyż „szacowanie wielkości szarej strefy w obrocie 
paliwami wykracza poza właściwość rzeczową Departamentu”. 

DCP również nie prowadził szacunków dotyczących wielkości szarej strefy w obszarze paliw, gdyż „w obszarze 
paliw działalność szarej strefy dotyczy w głównej mierze wyłudzenia podatku VAT lub braku zapłaty w pełnej 
wysokości”, a Departament „nie prowadzi szacunków dotyczących wielkości szarej strefy w zakresie podatku 
VAT”. 

Według Szefa Służby Celnej „Stosowane przez autorów modele do szacowania wielkości szarej strefy są mode-
lami autorskimi i nie są znane Ministerstwu Finansów procedury walidacyjne stwierdzające ich poprawność. Po-
dawane wartości określające wielkość szarej strefy z reguły odpowiadają udziałowi nabyć wewnątrzwspólnoto-
wych w konsumpcji ogólnej. Stanowią maksymalną, hipotetyczną granicę strat budżetu wynikającą z wyłudzeń 
podatku VAT. Należy zaznaczyć, że nabycia wewnątrzwspólnotowe są realizowane nie tylko przez podmioty tzw. 
„niezależne” ale też przez podmioty w pełni wiarygodne (m.in. przez koncerny zrzeszone w Polskiej Organizacji 
Przemysłu i Handlowego Naftowego)”.  

Zdaniem MF, realizacja ustawowych zadań Kontroli Skarbowej, w tym prowadzenia postępowań przygotowaw-
czych i kontrolnych w obszarze podatków nie wymaga posiadania szczegółowej wiedzy o stratach podatkowych 
generowanych przez poszczególne branże gospodarki. Dla celów odpowiedniego reagowania na występujące 
nieprawidłowości wystarczające są szacunki dokonywane przez organizacje branżowe przedsiębiorców lub wy-
specjalizowane instytucje badawcze, które pozwalają na określenie poziomu ryzyka oszustw podatkowych w 
danej branży i wyznaczenie odpowiednich zasobów do ograniczania/eliminacji niekorzystnych zjawisk.  

W procesie wykrywania nieprawidłowości i podmiotów podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych w 
obrocie paliwami płynnymi, znaczącą rolę odgrywają komórki wywiadu skarbowego oraz komórki realizacyjne w 
urzędach kontroli skarbowej. Weryfikacja celowości i skuteczności podjętych działań następuje poprzez ocenę 
prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz ustaleń kontrolnych. Informacje o wynikach kontroli, (w tym 
wg. branż podwyższonego ryzyka) sporządzane są przez organy kontroli skarbowej za okresy kwartalne i podle-
gają w MF analizie. 
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4.2.2.3. Skuteczność kontroli  

Kontrola Skarbowa 

Zasady postępowania kontrolnego oraz kontroli podatkowej zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 września 

1991 r. o kontroli skarbowej99 oraz w ustawie Ordynacja podatkowa. Departament Kontroli Skarbowej100 nie 

opracowywał odrębnych zarządzeń i procedur regulujących proces kontroli podmiotów działających w sektorze 
paliw ciekłych. Na poziomie poszczególnych UKS zagadnienia te były regulowane zarządzeniami dyrektorów 
UKS.  

Funkcję Centrum kompetencyjnego ds. paliw powierzono UKS w Szczecinie (dalej: CK ds. paliw) z dniem 9 maja 
2014 r. Miało ono zapewnić Głównemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej (GIKS) oraz pozostałym organom kontro-
li skarbowej możliwie szeroką wiedzę w zakresie paliw, niezbędną do realizacji ich zadań ustawowych, w tym 
realizacji postępowań kontrolnych. Zadania CK ds. paliw w strukturze UKS w Szczecinie były realizowane przez 
Referat ds. Analiz, Monitorowania i Wykrywania Nieprawidłowości na Rynku Paliw. Do zadań tych należało m.in:  

 prowadzenie analiz systemowych oraz analizowanie krajowych podmiotów uczestniczących w rynku paliw 
pod kątem ich typowania do postępowania kontrolnego;  

 budowanie oraz utrzymywanie systemu informacyjnego obejmującego działania kontroli skarbowej na krajo-
wym rynku paliw oraz występujące nieprawidłowości na tym rynku;  

 opracowanie analiz, zestawień i informacji obejmujących zjawiska występujące na krajowym rynku paliw, na 
potrzeby Ministerstwa oraz jednostek kontroli skarbowej;  

 wykrywanie i definiowanie metod działania zorganizowanych grup przestępczych działających w branży pali-
wowej;  

 pozyskiwanie nowych źródeł informacji, w tym baz danych służących do realizacji zadań CK ds. paliw; 

 prowadzenie bieżącego monitoringu podmiotów uczestniczących w krajowym rynku paliw w oparciu 
o dostępne bazy danych i rejestry; 

 monitorowanie zmian przepisów prawa podatkowego w obszarze rynku paliw i opracowywanie analiz skutków 
tych zmian, a także  

 współpraca z innymi instytucjami w zakresie zwalczania przestępczości na rynku paliw, w tym z MF, innymi 
UKS, GIKS, Prokuraturą, Policją, URE oraz Służbą Celną i Administracją Podatkową.  

W badanym okresie CK ds. paliw sporządziło trzy półroczne raporty o branży, cztery kwartalne sprawozdania o 
wynikach jego pracy i wynikach kontroli podmiotów, wytypowanych przez CK ds. paliw. Przekazywane przez CK 
ds. paliw materiały były analizowane przez DKS pod kątem występowania nowych mechanizmów przestępstw 
oraz przygotowywania ewentualnych zmian legislacyjnych.  

Postępowania kontrolne, co do zasady, były prowadzone na podstawie planów kontroli. GIKS określał Zadania 
urzędów kontroli skarbowej na rok 2015 i na rok 2016, w których wskazywano priorytetowe zadania i kierunki 
dla działań urzędów kontroli skarbowej. Przestępczość paliwowa, szczególnie w kontekście wykrywania i elimi-
nowania z obrotu gospodarczego podmiotów dokonujących oszustw podatkowych w podatku od towarów i usług, 
była obszarem priorytetowych działań urzędów kontroli skarbowej.  

Plany kontroli poszczególnych UKS sporządzane były przez dyrektorów tych urzędów z uwzględnieniem prioryte-

tów wskazanych w Zadaniach dla urzędów kontroli skarbowej, wyników prowadzonych analiz oraz regionalnych 
uwarunkowań. Typowanie do kontroli podmiotów (w tym działających w branży paliwowej) każdorazowo poprze-
dzone jest analizami określającymi ryzyko wystąpienia nieprawidłowości oraz negatywne skutki podatkowe. UKS 
nie sporządzały odrębnych planów kontroli dla podmiotów z branży paliwowej. W przypadku zaistnienia okolicz-
ności wskazujących na konieczność pilnego wszczęcia postępowania kontrolnego kontrole były wszczynane w 
trybie pozaplanowych kontroli doraźnych.  

                                                           

99 Dz.U. z 2016 r. poz. 720, ze zm. – uchylona z dniem 1 marca 2017 r. Dalej: uoks.  
100 Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi Ministerstwa i DKS, DKS wykonywał m.in. zadania GIKS w zakresie nadzoru nad działalno-

ścią dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. 
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Proces typowania podmiotów z obszaru paliw płynnych wspierany był przez CK ds. paliw, które określiło mapę 
ryzyka dla branży, profil uczciwego i nieuczciwego podatnika, a także typowe dla branży mechanizmy oszustw. 
Wytypowane do kontroli podmioty obejmowane były obligatoryjnie kontrolami planowymi lub doraźnymi przez 
właściwe miejscowo UKS. 

W procesie wykrywania i analizy podmiotów podejrzewanych o dokonywanie oszustw podatkowych w obrocie 
paliwami płynnymi znaczącą rolę pełniły komórki wywiadu skarbowego oraz komórki realizacyjne w UKS. W pro-
cesie typowania podmiotów do kontroli UKS korzystają z „Bazy przedsiębiorców posiadających koncesje" wyda-
wanej przez Prezesa URE oraz „Rejestru systemu zapasów interwencyjnych" prowadzonego przez Prezesa 
ARM. Działania kontrolne i wykrywcze prowadzone są w sposób ciągły, a metodologia prowadzenia analiz 
i typowania do kontroli dostosowana jest do wykrytych metod popełniania oszustw podatkowych. 

Zgodnie z § 17 pkt 5d Wewnętrznego Regulaminu Organizacyjnego – DKS w ramach współpracy z organizacjami 
międzynarodowymi przygotowuje, inicjuje i koordynuje kontrole wielostronne prowadzone na podstawie rozpo-
rządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz 

zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej101 (w zakresie podatku VAT) oraz dyrektywy Rady 

2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania 

i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG102 (w zakresie podatku dochodowego). W latach 2015-2016 (I półrocze) 

polska administracja skarbowa/podatkowa uczestniczyła w 12 kontrolach wielostronnych, z czego dwie kontrole 
dotyczyły paliw ciekłych (po jednej w 2015 r. i I półroczu 2016 r.).  

W zidentyfikowanych mechanizmach nieprawidłowości w obrocie paliwami brały udział podmioty pozorujące 
legalną działalność gospodarczą, które działały w formie spółek prawa handlowego i były zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym lub zgłosiły swoją działalność w urzędzie gminy i były zarejestrowane w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podmioty te podlegały też rejestracji w urzędzie skarbowym 
jako podatnicy podatku od towarów i usług oraz w urzędzie celnym jako podatnicy podatku akcyzowego. W 
2014 r. przeprowadzono dwa postępowania kontrolne w podmiotach niezarejestrowanych jako podatnicy dokonu-
jący obrotu paliwami, w 2015 r. – 28, a w I półroczu 2016 r. – trzy. 

W latach 2014-2016 (I półrocze) UKS przeprowadziły siedem postępowań kontrolnych w podmiotach dokonują-
cych obrotu paliwami, zwolnionych całkowicie lub częściowo z opłat lub podatków, z tego pięć w 2014 r. i po 
jednym w latach 2015-2016. Kontrole fundacji (przez UKS w Rzeszowie w 2016 r.) oraz sześciu podmiotów go-
spodarczych (przez UKS w Warszawie), które pierwotnie deklarowały zwolnienie z opłaty paliwowej oraz podatku 
akcyzowego wykazały, że były one jednak zobowiązane do opłacenia tych należności. 

W badanym okresie przeprowadzono łącznie 1 552 postępowania kontrolne podmiotów działających na rynku 
paliw ciekłych, w tym 420 kontroli planowych podmiotów zarejestrowanych; 735 kontroli doraźnych podmiotów 
oraz 397 kontroli przeprowadzonych na podstawie wyznaczenia przez GIKS (art. 10 ust. 2 pkt 11 uoks). Znacznie 
zwiększyła się liczba przeprowadzonych postępowań kontrolnych w 2015 r. w stosunku do 2014 r., tj. o 63,2% z 
454 do 741, a zrealizowane 357 kontroli w I półroczu 2016 r. wskazuje na możliwy do utrzymania poziom roku 
2015. Wzrost liczby przeprowadzonych kontroli w 2015 r. był wynikiem zwiększonej o 84,5% liczby kontroli do-
raźnych oraz o 128,7% liczby kontroli na podstawie wyznaczenia, a liczba kontroli planowych utrzymywała się na 
podobnym poziomie (166 w 2014 r., 168 w 2015 r., 86 w I półroczu 2016 r.).  

Nieprawidłowości skutkujące naliczeniem dodatkowych należności dla Skarbu Państwa stwierdzono w wyniku 
1 380 postępowań kontrolnych podmiotów działających na rynku paliw ciekłych, czyli w 88,9% ogółu postępowań. 
W poszczególnych latach wskaźniki kształtowały się na podobnym poziomie (od 88,3% w 2014 r. do 89,4% w I 
półroczu 2016 r.). Naliczone dodatkowe należności Skarbu Państwa wyniosły 13 185,2 mln zł, w tym 11 763 mln 
zł z tytułu podatku VAT, 911,9 mln zł z tytułu podatku akcyzowego i 510,3 mln zł z tytułu podatku CIT i PIT. Na-
leżności w 2015 r. wzrosły o 125,9% w porównaniu z 2014 r. i wyniosły 6 661,8 mln zł (2 949,1 mln zł w 2014 r.). 

                                                           

101 Dz. U. UE L 268 z dnia 12.10.2010 r. str.1 ze zm. Sposób realizacji wymiany informacji o VAT, w tym również szczegółowo zadania 
Biura Wymiany Informacji Podatkowych funkcjonującego w ramach struktury Izby Skarbowej w Poznaniu oraz osób kontaktowych 
(czyli osób wyznaczonych w US, IS lub UKS do realizacji zadań w zakresie wymiany informacji o VAT) określono w zarządzeniu Nr 10 
Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT 
oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT (Dz. Urz. MF poz. 7). 

102 Dz. Urz. UE L 64 z dnia 11.03.2011 r. str. 1 ze zm. 
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W ciągu półrocza 2016 r. w efekcie kontroli naliczono 3 575,4 mln zł. Średnia kwota ustaleń na jedną wynikową 
kontrolę wzrosła o 51,4%. Porównując wyłącznie lata 2014-2015 wzrost ten wyniósł 36,5%.  

Skuteczność kontroli podmiotów wytypowanych przez Cen-
trum ds. paliw dla UKS była wyższa i wynosiła w 2015 r. i w 
I półroczu 2016 r. – 93,6%. Analizie były poddawane dane 
z bazy podmiotów z kaucją gwarancyjną, informacje z Izby 
Celnej w Katowicach i UKS w Białymstoku dotyczące pod-
miotów nabywających paliwo za pośrednictwem zareje-
strowanych odbiorców, informacje URE o podmiotach skła-
dających wnioski o koncesje, wykaz deklaracji INTRASTAT 
Przywóz i Wywóz złożonych przez podmioty zarejestrowa-
ne na terytorium Polski w IC w Warszawie. Najwięcej nie-
prawidłowości dotyczyło obrotu olejem napędowym bez 
uiszczenia podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnoto-
wym nabyciem. W przypadku podatku akcyzowego ustale-

nia dotyczyły głównie obrotu produktami ropopochodnymi 
(z wyłączeniem olejów smarowych), które były wprowadza-
ne do obrotu jako olej napędowy.  

DAP posiada dane w zakresie podatku VAT egzekwowanego przez naczelników urzędów skarbowych bez moż-
liwości wyodrębnienia tego podatku od obrotu paliwami ciekłymi naliczonego w wyniku kontroli przeprowadzo-
nych w podmiotach działających w sektorze rynku paliw ciekłych.  

UKS nie prowadzą wspólnych postępowań kontrolnych z innymi podmiotami. Natomiast prowadzone są postę-
powania kontrolne w bezpośredniej współpracy z innymi służbami. We współpracy ze Służbą Celną, Strażą Gra-
niczną i Policją prowadzone były przez UKS czynności kontrolne cystern wwożących do kraju paliwo. Przeprowa-
dzono łącznie osiem takich akcji (cztery – w 2014 r., trzy – w 2015 r. i jedna – w 2016 r.). Informacje o podmio-
tach, uzyskane w ww. akcjach, były analizowane przez CK ds. paliw i w zależności od efektów analizy przekazy-
wane do właściwego UKS, celem wszczęcia kontroli lub do wyznaczonej izby skarbowej, celem wykreślenia z 
rejestru podatników VAT. W wyniku akcji przeprowadzonych w 2014 r. sporządzono 217 wniosków do UKS 
o przeprowadzenie postępowań kontrolnych wobec podmiotów uczestniczących w obrocie paliwem, w 2015 r. 
było ich 73 oraz 25 w I półroczu 2016 r.  

Stosownie do postanowień art. 32 ust. 1 uoks GIKS lub dyrektor UKS może zwrócić się do sprawującego nadzór 
nad kontrolowanym lub do właściwego organu z notą sygnalizacyjną informującą o dostrzeżonych nieprawidło-
wościach. W przypadku powzięcia – w toku wykonywanych czynności służbowych – informacji o popełnieniu 
przestępstwa lub uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, organy kontroli skarbowej składają za-
wiadomienia do Prokuratury. Również do URE były wysyłane informacje o nieprawidłowościach dotyczących np. 
prowadzenia działalności niezgodnie z koncesją, braku koncesji albo niewykonywania obowiązków dotyczących 
zapewnienia udziału biokomponentów w produkowanym lub importowanym paliwie. Po stwierdzeniu w toku kon-
troli, że podmiot prowadzi fikcyjną działalność albo nie dopełnia obowiązków wynikających z bycia zarejestrowa-
nym podatnikiem VAT UE organy kontroli skarbowej kierują do właściwych organów podatkowych wnioski o wy-
kreślenie podmiotu z rejestru VAT. Do właściwych organów podatkowych i celnych kierowane były również wnio-
ski o przeprowadzenie kontroli w zakresie nieprawidłowości należących do ich właściwości. UKS w Szczecinie 
uczestniczył w procesie (prowadzonym przez Służbę Celną) opiniowania dla Prezesa URE podmiotów ubiegają-
cych się o wydanie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie paliw ciekłych oraz obrót paliwami 
ciekłymi z zagranicą.  

Przykładowo, pięć UKS (spośród 16), które w badanym okresie przeprowadziły łącznie 786 kontroli na rynku 
paliw (tj. 236 w 2014 r., 385 w 2015 r. i 165 w 2016 r.), skierowało w sumie 142 informacje o kontrolowanych 
podmiotach (tj. odpowiednio 45, 77 i 20), z tego: 

 72 informacje o podmiotach naruszających prawo w zakresie obrotu paliwami do prezesów właściwych od-
działów terenowych URE lub Prezesa URE na podstawie art. 28a ustawy Prawo energetyczne (35 w 2014 r. –
, 30 w 2015 r. – i siedem w I półroczu 2016 r.), 
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Wykres 6: Średnia kwota ustaleń na jedną wynikową 
kontrolę (w mln zł). 
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 61 not sygnalizacyjnych do Prezesa URE lub prezesów właściwych oddziałów terenowych URE informujących 
o stwierdzonych nieprawidłowościach na podstawie art. 32 ust. 1 uoks (osiem w 2014 r., 44 w 2015 r. i w 
dziewięć I półroczu 2016 r.), 

 dwa wnioski do naczelników właściwego urzędu skarbowego o wykreślenie dwóch podatników z rejestru VAT 
i VAT UE (po jednym w 2014 r. i w I półroczu 2016 r.), 

 dwa wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie podmiotów z rejestru (po jednym w 2015 r. i w I 
półroczu 2016 r.), 

 cztery zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury rejonowej (po jednym w 2014 r. i w 2015 r., 
dwa w I półroczu 2016 r.), 

 jedno zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu prania pieniędzy (w 
2015 r.). 

Przy realizacji zadań związanych ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości podatkowej w obszarze paliw 
UKS współpracowały z jednostkami Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2015 r. i I półroczu 2016 r. wspólnie 
prowadzono 169 postępowań, którymi objęto 121 podmiotów działających w branży paliwowej. W ich wyniku 
stwierdzono uszczuplenia podatkowe na łączną kwotę 1,4 mld zł, postawiono zarzuty karne 145 osobom, aktami 
oskarżenia objęto 47 osób, a na poczet zaległości podatkowych dokonano zabezpieczeń na majątkach podatni-
ków w łącznej kwocie 309,1 mln zł. Jeden UKS podjął także współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w dwóch 
postępowaniach prowadzonych wobec jednego podmiotu, w wyniku których naliczono dodatkowe należności z 
tytułu podatku VAT na kwotę 7,6 mln zł.  

Kontrola skarbowa ma ograniczoną skuteczność zwalczania, w trybie administracyjnych działań kontrolnych, 
zorganizowanej przestępczości gospodarczej na wszystkich płaszczyznach, ponieważ nie posiada narzędzi 
prawnych do zwalczania zorganizowanej przestępczości w takim zakresie, w jakim posiadają je inne służby. W 
zakresie ustawowych uprawnień i zadań kontrola skarbowa podejmuje szereg działań o charakterze kontrolnym, 
operacyjnym, analitycznym i koordynacyjnym zmierzających do bezpośredniego eliminowania z rynku podmiotów 
dokonujących sprzedaży paliwa bez uiszczania podatków i spełniania innych obowiązków publicznych. Mając na 
uwadze szczególną rolę organów ścigania i prokuratury w zwalczaniu przestępczości podatkowej oraz koniecz-
ność współpracy wielu organów, zostały zawarte porozumienia o współpracy: 

 pomiędzy Ministrem Finansów oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury – dnia 16 lipca 2014 r., 

 pomiędzy GIKS i Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie – dnia 07 sierpnia 2014 r.,  

 w zakresie współdziałania w ujawnianiu i zwalczaniu przestępstw obejmujących oszustwa w podatku od towa-
rów i usług oraz podatku akcyzowym pomiędzy GIKS i Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji – 
dnia 17 grudnia 2014 r., 

 pomiędzy GIKS i Prezesem URE – dnia 25 września 2015 r. 

Z uwagi na specyfikę podmiotów biorących udział w wyłudzeniach podatku VAT, kluczowym elementem, pozwa-
lającym na minimalizowanie strat Skarbu Państwa, jest jak najwcześniejsze rozpoznanie uczestników obrotu 
paliwem połączone z identyfikacją roli, jaką pełnią one w łańcuchu wyłudzeń tego podatku. Wczesne identyfiko-
wanie tzw. „znikających podatników” wymaga szybkiego dostępu do danych. Tymczasem w półrocznych Rapor-
tach o branży paliwowej składanych do DKS w latach 2015-2016 CK ds. paliw wskazywał na możliwość dostępu 
do informacji o złożonych deklaracjach podatku VAT gromadzonych w hurtowni danych SPR z około dwumie-
sięcznym opóźnieniem, a do danych z ewidencji prowadzonych przez zarejestrowanych odbiorców dotyczących 
faktycznych odbiorców paliwa po upływie jednego miesiąca. Zdaniem NIK, dostęp on-line do baz prowadzonych 
w formie elektronicznej umożliwiłby dostęp do tych informacji bezpośrednio po ich wprowadzeniu do bazy. 

Kontrola Celna 

Zasady przeprowadzania kontroli przez Służbę Celną unormowano w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie 
Celnej103. Od 2007 r. w strukturze organizacyjnej Służby Celnej działała Krajowa Grupa Zadaniowa ds. Zwalcza-
nia Przestępczości Paliwowej (KGZ), która do maja 2015 r. w strukturze Izby Celnej w Katowicach funkcjonowała 
jako Referat, następnie Wydział, a od 1 października 2015 r. jako Wydział Grupa Zadaniowa ds. Wyrobów Ener-

                                                           

103 Dz. U. z 2016 r., poz. 1799, ze zm. – uchylona z dniem 1 marca 2017 r., dalej w skrócie: uosc. 
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getycznych. Celem utworzenia KGZ było dostarczanie kierownictwu SC – informacji wspomagających 
podejmowanie decyzji prowadzących do ograniczenia skali przemytu, nielegalnego wytwarzania lub obrotu oraz 
jednostkom organizacyjnym SC na poziomie taktycznym i operacyjnym – informacji wspomagających zwalczanie 
nadużyć w obszarze paliw. Do zadań KGZ należało m.in. gromadzenie, przetwarzanie, ocena i analiza informacji 
dotyczących ujawnień prób przemytu, nielegalnego wytwarzania lub obrotu paliw; przekazywanie do MF 
i pozostałych izb celnych oceny zebranych informacji i wyników analiz, mających znaczenie dla kontroli wykony-
wanej przez SC; przekazywanie analiz strategicznych dotyczących zagrożeń związanych z przemytem, nielegal-
nym wytwarzaniem lub obrotem paliw; opracowywanie materiałów szkoleniowych i poglądowych dotyczących 
zwalczania przemytu, nielegalnego wytwarzania lub obrotu paliw.  

Od 1 października 2015 r. KGZ odpowiadała za zarządzanie ryzykiem w grupie obszarów ryzyka dotyczących 
wyrobów energetycznych. Realizując zadania KGZ sporządziła raporty z realizacji profili strategicznych za rok 
2014 i za I półrocze 2015 r. oraz z realizacji kontroli w obszarze wyrobów energetycznych za II półrocze 2015 r. i I 
półrocze 2016 r. Do DCP były przekazywane także analizy i opracowania analityczne, wykorzystywane w bieżą-
cej pracy Departamentu. Niektóre z opracowań, stanowiące zbiór rozwiązań systemowych, przekazano do innych 
departamentów, izb i urzędów celnych. Były one również pomocne w pracach Zespołu eksperckiego do spraw 
przestępczości w zakresie podatku od towarów i usług oraz akcyzy i w trakcie prac nad tzw. „pakietem paliwo-
wym”. Sporządzono kilkanaście opracowań, analiz oraz raportów dotyczących funkcjonowania rynku paliw, po-
tencjalnych oraz rzeczywistych zagrożeń w zakresie odziaływania nieprawidłowości na rynku paliw na wysokość 
wpływów podatkowych. KGZ sporządzała także analizy strategiczne w obszarach, przeglądy Arkuszy Opisu Ry-
zyka, oceny poziomu ryzyka dostępne w systemie ZISAR. 

W latach 2015-2016 (I półrocze) organizację systemu kontroli prowadzonych przez SC regulowały zarządzenia 
Ministra Finansów: nr 2 z dnia 13 stycznia 2010 r.104 oraz nr 6 z dnia 3 lutego 2015 r. w związku z wdrożeniem 
systemu ZISAR105. W obu przypadkach system kontroli został oparty na zarządzaniu ryzykiem, a podjęcie kontroli 
wykonywanych przez SC miało stanowić reakcję na zidentyfikowane ryzyko albo wynik losowania. 

Do 2 lutego 2015 r. system kontroli obejmował identyfikowanie, analizowanie, ocenianie i opisywanie ryzyka w 
poszczególnych obszarach ryzyka oraz dobór metod reakcji na ryzyko; wskazywanie priorytetowych obszarów 
ryzyka, w której SC podejmuje w pierwszej kolejności działania kontrolne; planowanie kontroli; prowadzenie dzia-
łań kontrolnych oraz ich monitorowanie.  

W związku z planowanym wdrożeniem systemu ZISAR oraz wynikającej z tego zmiany sposobu planowania 
kontroli, w założeniach SPK na 2015 r. przyjęto, że dyrektorzy izb celnych opracują taktyczne plany kontroli na I 
półrocze 2015 r. Wraz z wdrożeniem systemu ZISAR, który wymusza bieżącą reakcję na zidentyfikowane ryzyko, 
bezprzedmiotowe stało się tworzenie SPK. Od II półrocza 2015 r. proces planowania kontroli prowadzony był na 
bieżąco, na poziomie komórek kontrolnych w oparciu o cele wyznaczone przez Szefa Służby Celnej, profile ryzy-
ka (PR) i informacje o ryzyku napływające od osób, organów, instytucji czy podmiotów podlegających kontroli, 
które stanowią podstawę automatycznego generowania zleceń kontroli. W wyniku analizy ryzyka prowadzonej 
w wyodrębnionych obszarach ryzyka tworzone były Arkusze Opisu Ryzyka oraz profile ryzyka. W przypadku 
grupy wyrobów energetycznych, do których zalicza się paliwa silnikowe, profile ryzyka ukierunkowane były na 
podmioty oraz obiekty, bez podziału na podmioty zarejestrowane w systemach oraz funkcjonujące poza 
systemami.  

Stosownie do treści art. 3 ust. 2 i 3 uosc oraz obowiązujących zarządzeń działania kontrolne podejmowano na 
podstawie wyników analizy ryzyka mającej na celu rozpoznawanie i oszacowanie wielkości tego ryzyka oraz 
ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczania. Kontrole były przeprowadzane także niezależnie od rezul-
tatów analizy ryzyka, miały charakter losowy lub obowiązek ich przeprowadzenia w określonym czasie wynikał 
z przepisów prawa. 

Służba Celna realizowała kontrole planowane w stosunku do podmiotów, na temat których wiedza jest dostępna 
jej organom oraz kontrole doraźne, prowadzone w stosunku do podmiotów/osób lub obiektów, tj. miejsc, środków 

                                                           

104 Zarządzenie nr 2 Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie systemu kontroli prowadzonych przez Służbę Celną, zmie-
nione zarządzeniem nr 52 Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie systemu kontroli prowa-
dzonych przez Służbę Celną. 

105  Niepublikowane. 
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transportu, w stosunku do których zachodzi podejrzenie prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów pra-
wa. O uruchomieniu kontroli doraźnych decydowały m.in. informacje pochodzące ze służb podległych Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych, publikacji internetowych, doniesień obywatelskich, czy innych jednostek gospodarczych, 
jak również wyniki kontroli uprzednio przeprowadzonych przez służby podległe Ministrowi Finansów. Przekazy-
waniu, gromadzeniu i monitorowaniu informacji o zdarzeniach dotyczących nieprawidłowości w zakresie m.in. cła 
i akcyzy służyły bezpłatny numer telefonu 800-060-000 i skrzynka powiadom-cło@mf.gov.pl, obsługiwane przez 
dyżurujących całodobowo funkcjonariuszy Służby Celnej. Kontrole doraźne dotyczyły też rodzaju paliwa 
w zbiornikach pojazdów lub innych środkach przewozowych, miejscem ich wykonywania były drogi publiczne i 
dotyczyły m.in. podmiotów nieobjętych ewidencją. Kontroli poddawano podmioty prowadzące sprzedaż detalicz-
ną, hurtową, producentów oraz tzw. „zużywaczy” wyrobów energetycznych podlegających obowiązkowi znako-
wania i barwienia na podstawie § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. 
w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych106. Decyzje o kontroli były podejmowane na podstawie oceny 
posiadanych informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń i mogły mieć charakter losowy.  

W latach 2014-2016 (I półrocze) komórki organizacyjne Służby Celnej przeprowadziły łącznie 15 185 kontroli 
podmiotów działających na rynku paliw ciekłych, w tym 6 989 w 2014 r., 5 287 w 2015 r. i 2 909 w I półroczu 
2016 r. Większość, tj. 72,7%, stanowiły kontrole doraźne. Pozostałe 27,3% (4 150 kontroli) stanowiły kontrole 
zaplanowane. 

Przeprowadzono 12 132 kontrole planowe i doraźne zarejestrowanych podmiotów działających na rynku paliw. W 
2015 r. znacznie spadła liczba przeprowadzonych kontroli z 5 456 w 2014 r. do 4 175 w 2015 r., a w I połowie 
2016 r. zrealizowano 2 501 kontroli. Spadek liczby kontroli był wynikiem mniejszej o 34,1% liczby przeprowadzo-
nych kontroli doraźnych w 2015 r. (3 883 kontrole) w porównaniu z 2014 r. (2 560 kontroli), natomiast liczba kon-
troli planowych pozostaje na podobnym poziomie (1 573 w 2014 r., 1 615 w 2015 r. i 962 w I półroczu 2016 r.). 
Efekty finansowe kontroli oszacowano łącznie na kwotę 676,1 mln zł, w tym w 2014 r. – 321,6 mln zł, w 2015 r. – 
131,9 mln zł i 222,6 mln zł w I półroczu 2016 r. Oszacowane nieprawidłowości w zakresie cła wyniosły 0,3 mln zł; 
w zakresie opłaty paliwowej 42,2 mln zł (13,2 mln zł w 2014 r.; 15,7 mln zł w 2015 r.; 13,3 mln zł w I półroczu 
2016 r.), w zakresie podatku akcyzowego 629,5 mln zł (305,5 mln zł; 114,8 mln zł; 209,2 mln zł), w zakresie po-
datku VAT 4,1 mln zł (2,6 mln zł; 1,4 mln zł; 0,1 mln zł). Średni efekt finansowy kontroli w całym okresie wyniósł 
55,7 tys. zł, (58,9 tys. zł w 2014 r., 31,6 tys. zł w 2015 r. i 89,0 tys. zł w I półroczu 2016 r.). Naliczone w wyniku 
wydanych decyzji należności wyniosły łącznie 282,8 mln zł i były niższe od szacunkowo wyliczonych nieprawi-
dłowości o 393,3 mln zł, tj. o 58,2%. Średnia kwota należności wyniosła 23,3 tys. zł. 

W badanym okresie przeprowadzono 3 053 kontrole 
podmiotów niezarejestrowanych dokonujących transak-
cji, z tego 1 533 w 2014 r., 1 112 w 2015 r. i 408 w 
2016 r. (I półrocze). Część z tych kontroli (660) podjęto 
na podstawie doniesień, a 235 kontroli dotyczyło podmio-
tów zwolnionych całkowicie lub częściowo z opłat lub 
podatków. W efekcie tych kontroli szacunkowe nieprawi-
dłowości wyliczono łącznie na kwotę 265,6 mln zł, w tym 
114 mln zł w 2014 r., 91 mln zł w 2015 r. i 60,6 mln zł w I 
półroczu 2016 r. Oszacowane nieprawidłowości w zakre-
sie opłaty paliwowej wyniosły 19,7 mln zł (3,7 mln zł; 
11,8 mln zł; 4,2 mln zł), w zakresie podatku akcyzowego 
245,6 mln zł (110,2 mln zł; 79 mln zł; 56,4 mln zł), w 
zakresie podatku VAT 0,3 mln zł. Średni szacunkowy 
efekt finansowy jednej kontroli w całym okresie wyniósł 
87 tys. zł, 74,4 tys. zł, w 2014 r. 81,9 tys. zł w 2015 r. i 
148,4 tys. zł w I półroczu 2016 r. Naliczone w wyniku 

wydanych decyzji należności wyniosły łącznie 104,6 mln zł i były niższe od szacunkowych nieprawidłowości o 
161 mln zł, tj. o 60,6%. Średnia kwota należności przypadająca na jedną kontrolę wyniosła 34,3 tys. zł. 

                                                           

106 Dz. U. poz. 2293. 

Wykres 7: Średni szacunkowy efekt jednej kontroli celnej  
(w tys. zł). 
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Z inicjatywy Służby Celnej przy współpracy Straży Granicznej i Policji przeprowadzono łącznie 846 kontroli, z 
tego 199 w 2014 r., 261 w 2015 r. i 386 w I półroczu 2016 r. Pomimo blisko dwukrotnego wzrostu liczby wspólnie 
przeprowadzonych kontroli odnotowano znaczny spadek ich skuteczności z 64,8% w 2014 r. do 20,3% w 2015 r. 
i 10,6% w I półroczu 2016 r. (41 kontroli wynikowych). Kwota stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła w całym 
okresie 85,5 mln zł, z tego 37,3 mln zł w 2014 r., 40,6 mln zł w 2015 r. i 7,6 mln zł w I półroczu 2016 r. Średnia 
kwota stwierdzonych nieprawidłowości przypadających na jedna wynikową kontrolę w badanym okresie wyniosła 
383,6 tys. zł, a 289,6 tys. zł w 2014 r., 765,3 tys. zł w 2015 r. i 186 tys. zł w I półroczu 2016 r. Naliczone należno-
ści z tytułu cła, opłaty paliwowej, podatku akcyzowego i podatku VAT na podstawie wydanych prawomocnie de-
cyzji wyniosły tylko 38,2 mln zł, tj. 44,6% stwierdzonych przez funkcjonariuszy celnych nieprawidłowości (odpo-
wiednio 4,6mln zł, 33,4mln zł i 0,1 mln zł). Średnio na jedną wynikową kontrolę naliczono 171,1 tys. zł w całym 
okresie, 35,8 tys. zł w 2014 r., 630,8 tys. zł w 2015 r. i 2,6 tys. zł w I półroczu 2016 r. Z porównania lat 2014 i 
2015 wynika, że nastąpiła poprawa efektywności kontroli. Dane z I półrocza 2016 r. na razie nie potwierdzają 
tendencji z 2015 r.  

Służba Celna uczestniczyła we wspólnych działaniach kontrolnych z innymi organami podległymi Ministrowi Fi-
nansów oraz instytucjami kontrolującymi rynek paliwowy, takimi jak UOKiK, Policja (CBŚ), ABW. SC współpracu-
je również w organizowaniu wspólnych operacji celnych ukierunkowanych na ustalenie miejsc nielegalnego do-
puszczenia do konsumpcji innych wyrobów energetycznych jako paliw silnikowych zarówno w kraju jak i poza 
jego granicami. SC, jako organ podległy Ministrowi, współpracuje również z Prezesem URE i innymi organami 
w zakresie nadzoru nad rynkiem obrotu wyrobami energetycznymi, w szczególności w zakresie wniosków o 
udzielenie, przedłużenie albo cofnięcie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych, magazynowanie lub przeładunek. 
Na przykładzie Izby Celnej w Katowicach (spośród 16), stwierdzono, że naczelnicy czterech urzędów celnych 
skierowali w sumie 63 informacje o kontrolowanych podmiotach, z tego:  

 29 informacji o podmiotach naruszających prawo w zakresie obrotu paliwami do URE na podstawie art. 28a 
Prawa energetycznego (cztery w 2014 r., 18 w 2015 r. i siedem w I półroczu 2016 r.), 

 trzy informacje o stwierdzeniu obrotu paliwami ciekłymi bez wymaganej koncesji, informację dotyczącą prze-
prowadzonych badań próbki pobranej na stacji paliw oraz informację o ustaleniach kontroli do URE na pod-
stawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 33 ust. 3 pkt 3 z uwzględnieniem pkt 5  usta-
wy Prawo energetyczne107,  

 20 informacji na temat niespełniania wymagań jakościowych dla paliw ciekłych do Państwowej Inspekcji Han-
dlowej na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współ-
działania organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami admi-
nistracji rządowej i samorządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi in-
teresy konsumentów (osiem w 2014 r., siedem w 2015 r. i pięć w I półroczu 2016 r.), 

 dwie informacje na temat niespełniania wymagań jakościowych dla paliw ciekłych na podstawie art. 31 ust. 1 
ustawy o systemie monitorowania (oraz 11 informacji na podstawie ww. § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 5 marca 2002 r. do UOKiK (dwie w 2014 r., cztery w 2015 r. i pięć w I półroczu 2016 r.). 

W badanym okresie przeprowadzone przez Służbę Celną kontrole dotyczyły: 

 cła; 5 171 kontroli w 2014 r.; 3 784 w 2015 r. i 1 606 w I półroczu 2016 r.; skuteczność kontroli odpowiednio: 
25,8%, 24,6% i 26,5%; efektywność kontroli na podstawie decyzji: 113 tys. zł; 119,4 tys. zł i 59,8 tys. zł; 

 opłaty paliwowej; 632 kontrole w 2014 r.; 577 w 2015 r. i 143 w I półroczu 2016 r.; skuteczność kontroli odpo-
wiednio: 14,4%, 28,1% i 37,8%; efektywność kontroli na podstawie decyzji: 0,2 tys. zł; 3,8 tys. zł i 5,8 tys. zł; 

 akcyzy; 1 384 kontrole w 2014 r.; 1207 w 2015 r. i 496 w I półroczu 2016 r.; skuteczność kontroli odpowiednio: 
46%, 45,2% i 50,6%; efektywność kontroli na podstawie decyzji: 15,8 tys. zł; 41,8 tys. zł i 18,8 tys. zł; 

 podatku VAT; 802 kontrole w 2014 r.; 678 w 2015 r. i 259 w I półroczu 2016 r.; skuteczność kontroli odpo-
wiednio: 27,2%, 33,9% i 22%; efektywność kontroli na podstawie decyzji: 3,9 tys. zł; 0,2 tys. zł i 0,8 tys. zł. 

                                                           

107  Art. 33 ust. 3 pkt 5 uchylony z dniem 3 sierpnia 2016 r. w ramach pakietu paliwowego. W zakresie ustalenia (udowodnienia) realizacji 
przesłanek udzielenia koncesji lub jej cofnięcia organ koncesyjny zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie dowodowe zgodnie z 
art. 74-88 kpa. 
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Według danych DSC, należności Skarbu Pań-
stwa naliczone w wyniku kontroli108 przeprowa-
dzonych w podmiotach z sektora paliw ciekłych 
w latach 2014-2016 (I półrocze) wyniosły łącz-
nie 458,5 mln zł w tym 156,3 mln zł w 2014 r., 
268,7 mln zł i 33,5 mln zł w I półroczu 2016 r. 
Według stanu na 21 września 2016 r. MF wy-
egzekwowało w postępowaniach egzekucyj-
nych jedynie 15,1 mln zł czyli 3,3% ogółu na-
leżności. Nie wyegzekwowano należności na 
kwotę 443,4 mln zł, z tego z 2014 r. – 153,0 mln 
zł, z 2015 r. – 265,1 mln zł i z 2016 r. – 25,3 mln 
zł. Należności te pochodziły z podatku akcyzo-
wego (409,5 mln zł), opłaty paliwowej (33,9 mln 
zł) i podatku VAT z importu (24,2 tys. zł). Na-
leżności z opłat celnych na kwotę 43,8 tys. zł 
zostały wpłacone w całości.  

Działania Służby Celnej ukierunkowane były 
zarówno na kontrolę działalności legalnej, jak i 
na zwalczenie działalności nielegalnej, przy 

czym z uwagi na posiadane uprawnienia, jej działania skupione były na kontroli podatku akcyzowego (dopiero od 
1 sierpnia 2016 r. organy Służby Celnej odpowiedzialne są za podatek VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go). Zasadniczym elementem utrudniającym nadzór nad obrotem wyrobami energetycznymi przez Służbę Celną 
jest wzrost tzw. optymalizacji podatkowej organizowanej przez międzynarodowe struktury doradcze, z 
mechanizmów które wykorzystają przestępcy fiskalni. Do zidentyfikowanych czynników utrudniających 
zwiększenie skuteczności należą: rejestracja i oferowanie na sprzedaż tzw. gotowych spółek paliwowych „bez 
historii”, rejestracja podmiotów w wirtualnych biurach, z reguły bez możliwości kontaktu z przedsiębiorcą lub 
dostępu do jego księgowości, prowadzenie obrotu wewnątrzwspólnotowego w ramach transakcji trój lub 
wielostronnych, pomiędzy podmiotami rejestrowanymi w różnych krajach UE, w szczególności w krajach o 
największej swobodzie prowadzenia działalności. Źródłem ograniczeń w skutecznej walce z nieprawidłowościami 
na rynku paliw jest również brak harmonizacji podatków na poziomie europejskim, powodujący m.in. 
wykorzystywanie przez nieuczciwe podmioty różnicy w stawkach podatkowych na paliwa, czy wyroby podobne 
do paliw (np. oleje smarowe). Konsekwencją znaczącej liberalizacji przepisów wspólnotowych jest możliwość 
prowadzenia działalności usługowej przez zarejestrowanych odbiorców wyrobów akcyzowych. W przypadku 
paliw zaobserwowano grupę podmiotów, które wyspecjalizowały się w usługowym działaniu na rzecz innych 
podmiotów. Z podstawowego pakietu danin publicznych należnych z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia 
paliw silnikowych, podatek akcyzowy oraz opłata paliwowa opłacane były przez zarejestrowanych odbiorców, 
natomiast w większości przypadków podmioty korzystające z ww. usług nie dokonywały zapłaty należnego 
podatku VAT. 

Zdaniem DSC największym problemem w prowadzeniu analizy ryzyka na potrzeby kontroli paliw płynnych, za-
pewniającej skuteczne typowanie do kontroli jest rozproszenie baz danych w różnych resortach.  

Niezależnie od podejmowanych działań o charakterze kontrolnym, represyjnym – Służba Celna uczestniczy w 
wymianie danych i informacji analitycznych, organizowaniu spotkań na szczeblu krajowym i międzynarodowym 
oraz rozwijaniu współpracy międzynarodowej jako niezbędnego elementu skutecznego zwalczania „przestępczo-
ści paliwowej”. 

Kontrola Podatkowa 

W administracji podatkowej przyjęto, że kontrole podejmowane są na podstawie zidentyfikowanego ryzyka109, a 
na poziomie Ministerstwa nie tworzy się planów dotyczących kontroli przedsiębiorców. Pismem z dnia 5 lutego 

                                                           

108 Dane obejmują wyłącznie kwoty egzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym i nie obejmują wpłat dobrowolnych przez kontrolowane 
podmioty. 

109  Za wyjątkiem kontroli losowych. 

458,5 

15,1 

Naliczone Wyegzekwowane

Wykres 8: Należności SP naliczone w wyniku kontroli w latach 2014-
2016 (I półrocze) w mln zł. 
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2014 r. MF ustanowiło Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze koordynatorem krajowym ds. kontroli podat-
kowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami. Jednocześnie zobowią-
zano pozostałych dyrektorów izb skarbowych do udzielenia stosownego wsparcia m.in. poprzez przekazywanie 
określonych analiz i opracowań dotyczących podmiotów z branży paliwowej. Do zadań koordynatora należało też 
przekazywanie informacji o mechanizmach i podmiotach je stosujących, w celu weryfikacji i ewentualnego podję-
cia działań z uwagi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. W kwietniu 2015 r. DCP przekazał do izb skarbo-
wych „Metodologię kontroli podatkowych w wybranych branżach podwyższonego ryzyka” (m.in. paliwa), opraco-
waną przez grupę trenerów z kontroli podatkowej i przedstawicieli Izb Skarbowych w Zielonej Górze i w Pozna-
niu, jako narzędzie wspierające prowadzenie kontroli podatkowych.  

Zarówno w KPD na 2015 rok jak i na 2016 rok za obszar najbardziej zagrożony wystąpieniem nieprawidłowości 
uznano podatek VAT.  

Część kontroli organy podatkowe prowadziły na podstawie informacji będących wynikiem analiz Centrum Kompe-
tencyjnego ds. Kontroli Koordynowanych oraz Koordynacji Działań w Obszarze Paliw w Izbie Skarbowej w Zielo-
nej Górze (dalej: CK w Zielonej Górze) oraz informacji pozyskanych przez Centrum w ramach współpracy z Kon-
trolą Skarbową oraz Służbą Celną. W toku kontroli podmiotów paliwowych stosuje się również „Procedurę kontroli 
koordynowanych”. Kontrole dotyczyły nowych podmiotów kaucyjnych, podmiotów wytypowanych przez UKS 
Szczecin zgodnie z przekazanymi „kartami podmiotów typowanych”, podmiotów objętych monitoringiem prowa-
dzonym przez Referat ds. Analiz, Monitorowania i Wykrywania Nieprawidłowości na Rynku Paliw UKS w Szcze-
cinie, podmiotów usuniętych z wykazu Ministra Finansów110, podmiotów, które wnioskowały o udzielenie koncesji 
paliwowych i deklarowały tzw. „czysty obrót”, podmiotów będących odbiorcami końcowymi w kraju paliwa wpro-
wadzonego na terytorium Polski posiadającego status „zarejestrowanego odbiorcy”, zidentyfikowanych 
w Internecie tzw. spółek gotowych do sprzedaży posiadających koncesje paliwowe oraz podmiotów oferujących 
paliwo do sprzedaży. 

Administracja podatkowa obsługuje bezpłatny numer telefonu 800 807 007, służący przekazywaniu, gromadzeniu 
i monitorowaniu informacji o zdarzeniach dotyczących nieprawidłowości w zakresie naruszeń przepisów prawa 
podatkowego oraz skrzynkę: powiadom_podatki@mf.gov.pl. 

Organy podatkowe prowadziły kontrolę paliw ciekłych zwolnionych całkowicie lub częściowo z podatku akcyzo-
wego, w szczególności w zakresie: 

– prawidłowości wykorzystania lub zużycia paliw ciekłych objętych zwolnieniem z podatku akcyzowego, 

– przestrzegania przepisów podatkowych w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia paliw ciekłych,  

– stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi zwolnionymi od akcyzy,  

– przestrzegania warunków zwolnienia z podatku akcyzowego, 

– prawidłowości sporządzania ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem, 

– kontroli granicznej w ruchu osobowym i towarowym z tytułu importu paliw zwolnionych od akcyzy na 
podstawie art. 35 ustawy o podatku akcyzowym. 

W okresie 2014-2016 (I półrocze) administracja podatkowa przeprowadziła 20 kontroli wspólnych lub koordyno-
wanych, z tego pięć w 2014 r., 12 w 2015 r. i trzy w 2016 r. (I półrocze). Nieprawidłowości, na łączną kwotę 95,5 
mln zł, stwierdzono w wyniku 18 kontroli. Kwota naliczonych należności wyniosła 73,5 mln zł. Efektywność kon-
troli wynikowej na podstawie decyzji wyniosła 361,5 tys. zł w 2014 r., 5 1251 tys. zł w 2015 r. i 5 227,3 tys. zł w 
2016 r. (I półrocze). Na terenie właściwości Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu odnotowano dwa przypadki 
poinformowania Prezesa URE o wykreśleniu podmiotów z ewidencji czynnych podatników VAT na podstawie art. 
28a ustawy Prawo energetyczne. 

Łącznie w badanym okresie administracja podatkowa (izby i urzędy skarbowe) przeprowadziła 2 300 kontroli 
(1 090 w 2014 r., 855 w 2015 r. i 355 w I półroczu 2016 r.). Nieprawidłowości stwierdzono w wyniku 1 275 kontroli 
(503 w 2014 r., 540, w 2015 r. i 232 w I półroczu 2016 r.) na kwotę 910,0 mln zł (369,0 mln zł, 347,6 mln zł i 193,4 
mln zł). Łączna kwota naliczonych należności w wyniku kontroli wyniosła 394,9 mln zł (157,7 mln zł w 2014 r., 
184,5 mln zł w 2015 r. i 52,7 mln zł w I półroczu 2016 r.). Zwiększała się skuteczność kontroli z 46,1% w 2014 r., 

                                                           

110  www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl [30.12.2016] 

mailto:powiadom_podatki@mf.gov.pl
http://www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/
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63,2% w 2015 r. do 65,4% w I połowie 2016 r. Efektywność wynikowej kontroli na podstawie decyzji – 313,5 tys. 
zł w 2014 r., 341,6 tys. zł w 2015 r. i 227,2 tys. zł w I półroczu 2016 r. 

Kontrole wykonywane przez administrację podatkową ukierunkowane są na podmioty legalnie istniejące na ryn-
ku. Stąd ich skuteczność w obszarze nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi jest ograniczona. Z danych wynika 
jednak, że skuteczność administracji podatkowej wzrastała w kontrolowanym okresie, pomimo spadku liczby 
kontroli.  

Propozycje zmian prawnych 

W ocenie DKS istotnym narzędziem w walce z nieprawidłowościami byłby system pozwalający rejestrować i 
monitorować przemieszczanie towarów. Wprowadzanie rozwiązań w zakresie uszczelniania przepisów podatko-
wych może przynieść większe korzyści, gdy obrót fakturowy zostanie powiązany z kontrolą faktycznego prze-
mieszczania towarów. Wprowadzenie takiego systemu będzie stanowiło dodatkowe narzędzie dla uprawnionych 
organów w zwalczaniu przestępczości paliwowej.  

4.2.3. Urząd Regulacji Energetyki 

4.2.3.1. Monitorowanie rynku obrotu paliwami ciekłymi, w tym wy-
korzystanie systemów informatycznych 

Działalność Prezesa URE na rynku paliw 

Działania Prezesa URE związane z identyfikacją przypadków działań nielegalnych, czy też realizacją NCW, na-
stawione są na karanie za nieprzestrzeganie wykonania obowiązków wynikających z udzielonych koncesji, przez 
poszczególne podmioty działające na rynku paliw. Pozostałe informacje, pozyskiwane od instytucji nadzorujących 
lub monitorujących rynek paliwowy, nie dostarczają indywidualnych danych, możliwych do wykorzystania w po-
stępowaniach prowadzonych przez Prezesa URE. 

W URE analizie podlegają dane zawarte w sprawozdaniach rocznych, o których mowa w art. 30b ustawy o 

biokomponentach111, które podlegają porównaniu z danymi zawartymi w sprawozdaniach kwartalnych, o których 
mowa w art. 30 ust. 2 i 3112 tej ustawy oraz wynikające z treści konkretnych wyjaśnień i dokumentów pozyska-
nych w toku postępowania. URE dane zawarte w ww. sprawozdaniach kwartalnych, zgodnie z art. 30 ust. 4 
ustawy o biokomponentach, po ich zagregowaniu przekazuje ministrom właściwym do spraw: finansów publicz-
nych, energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie do 75 dni po za-
kończeniu kwartału w formie „Zbiorczych raportów kwartalnych dotyczących rynku paliw ciekłych i biopaliw cie-
kłych”. Zdaniem Urzędu w przypadku tego konkretnego zadania związanego z działaniem na zbiorze danych 
dotyczących rynku paliw ciekłych, Prezesowi URE nie powierzono dokonania analizy tych danych, a jedynie ich 
pozyskanie i przekazanie innym organom w celu – jak należałoby się spodziewać – wykorzystania do kreowania 
lub korekty mechanizmów np. przeciwdziałających działaniom nielegalnym na rynku paliwowym. 

Prezesowi URE przekazywane były nowe zadania, bez odpowiednich środków do ich realizacji. Skutkowało to 
brakiem adekwatnych środków m.in. na realizację bieżących działań, rozwój kompetencji, zlecanie profesjonal-
nych opracowań, pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry oraz przeciążeniem zasobów i struktur już funkcjo-
nujących. 

Według sporządzonych Oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w URE za rok 2015, w Urzędzie w ograniczo-
nym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. W Oświadczeniu Prezes URE 
wskazał na następujące zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w 2015 r.: 

                                                           

111  Podmioty realizujące NCW są obowiązane do przekazywania, w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi 
URE, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT. 

112  Producenci, o których mowa w ustawie o biokomponentach, na podstawie art. 30 ust. 2 przekazują, w terminie do 45 dni po zakoń-
czeniu kwartału sprawozdania kwartalne, sporządzone na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów zawierających informacje 
określone w tym przepisie. Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o biokomponentach, Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
przekazuje w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, Prezesowi URE oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, sporządzone we-
dług kodów CN, na podstawie danych z systemów administracji celnej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawoz-
danie kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych importowanych 
oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez producentów i podmioty sprowadzające. 
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1. Brak środków finansowych na zaangażowanie ekspertów zewnętrznych oraz pracowników z wiedzą specjali-
styczną do realizacji zadań Prezesa URE. 

2. Fluktuacja i utrata wartościowych pracowników, nieskuteczny proces naboru pracowników związany z przy-
padkami braku chętnych na oferowane stanowiska. 

3. Stan osobowy nieadekwatny do realizacji ustawowych zadań. 

4. Brak wystarczającego wyposażenia w narzędzia informatyczne w zakresie wsparcia zadań merytorycznych 
(m.in. ułatwiających składanie i weryfikację wniosków kierowanych do Urzędu – Bazy URE, windykację i po-
bór należności Skarbu Państwa) wymusza konieczność załatwiania spraw w sposób manualny. 

5. Brak pełnej współpracy ze strony innych organów państwa i przekazywanie niepełnych danych na potrzeby 
Prezesa URE. 

Prezes URE wielokrotnie sygnalizował trudną sytuację kadrową i finansową Urzędu, informując o tych potrzebach 
Ministra Finansów, Sejm i Senat. W związku z nowymi zadaniami i zwiększeniem skali dotychczas wykonywa-
nych, w tym wynikających z planu wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego, pismem z dnia 10 maja 2016 r. Prezes 
URE wystąpił do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. z wnio-
skiem o wskazanie w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dodatkowych nakładów osobowych dla Urzędu na po-
ziomie dwóch etatów.  

Prezes URE w piśmie z dnia 16 sierpnia 2016 r. skierowanym do Ministra Finansów, wskazał, że ustawa o zmia-
nie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw113 wprowadza wiele nowych obowiązków wymaga-
jących zatrudnienia i przeszkolenia nowych pracowników oraz stworzenia narzędzi informatycznych do ich reali-
zacji. Natomiast w przepisach wprowadzających ustawę nie uwzględniono odpowiedniego czasu na uruchomie-
nie środków finansowych z budżetu państwa, jak i czasu do należytego przygotowania URE (rekrutacja, szkole-
nie, wykonanie narzędzi informatycznych).  

Minister Finansów w piśmie z dnia 5 września 2016 r. poinformował Prezesa URE, że w ustawie budżetowej na 
rok 2016 nie zaplanowano rezerwy celowej, z której środki można byłoby przeznaczyć na finansowanie zadań 
wynikających z przedmiotowej nowelizacji oraz że w roku 2016 zadania te powinny być sfinansowane z limitu 
wydatków określonego w ustawie budżetowej na rok 2016 dla cz. 50 – URE „w ramach wygospodarowania od-
powiednich środków na ten cel”. Wobec braku w cz. 50 – URE środków możliwych do przeznaczenia na ten cel 
w 2016 roku na poziomie odpowiednim do potrzeb, Prezes URE wystąpił pismem z dnia 15 września 2016 r. do 
Prezesa Rady Ministrów o interwencję w sprawie udostępnienia URE środków na realizację nowych zadań, 
wskazując jako potencjalne źródło rezerwę ogólną budżetu państwa. Do dnia 20 października 2016 r. URE nie 
otrzymało dodatkowych środków z budżetu państwa na rok 2016 na realizację nowych zadań wynikających z 
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Dyrektor Generalny URE w piśmie z dnia 20 października 2016 r. poin-
formował, że zgłaszane potrzeby w tym zakresie nie są też uwzględnione na obecnym etapie prac w projekcie 
budżetu na rok 2017. 

Do Prezesa URE kierowane były, bezpośrednio lub – w przypadku pism kierowanych do innych organów lub 
osób – do jego wiadomości, liczne wystąpienia organizacji branżowych, tj. Polskiej Organizacji Przemysłu i Han-
dlu Naftowego oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych dotyczące koncesjonowania paliw ciekłych, nielegalnego obrotu 
paliwami ciekłymi oraz zjawiska szarej strefy. Wskazywano w nich postulaty i propozycje w zakresie sposobów 
i instrumentów zapobiegania nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi i przeciwdziałania funkcjonowania szarej 
strefy, jak również zmodyfikowania zasad koncesjonowania paliw ciekłych – poprzez wprowadzenie zmian nor-
matywnych i/lub podjęcie określonych działań bądź zmianę praktyki działania Prezesa URE i podległego mu 
urzędu114. 

                                                           

113  W art. 43 ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw określono maksymalne limity wydatków z 
budżetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE, wynikających z tej ustawy, w latach 2016-2025, zgodnie z 
tym co przewidziano w OSR jako koszty nowych 20 etapów w pierwszym roku i 40 w kolejnym roku, tj. koszty osobowe 1 737 120 zł w 
pierwszym roku i po 3 474 240 zł w każdym kolejnym roku. W ramach zmian dotyczących kompetencji URE przewidziano też w OSR 
dodatkowe koszty transportu i delegacji stosownie do przyznanych etatów w wysokości 100 000 zł w pierwszym roku i po 800 000 zł w 
kolejnych latach oraz koszty szkoleń, usług obcych i inne w wysokości 2 237 120 zł z pierwszym roku i po 4 747 240 zł w kolejnych la-
tach.  

114  Powyższe wystąpienia kierowane do Prezesa URE zawarte były w licznych pismach PIPP oraz POPiHN (w okresie od października 
2014 r. do stycznia 2016 r. – łącznie 32 pisma). 
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Prezes URE w 2012 r. wystąpił do MG o zmianę wysokości opłat koncesyjnych, o których mowa w rozporządze-
niu Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Re-
gulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona 
koncesja. W latach 2013-2016 (do 31 sierpnia 2016 r.) Prezes URE nie przedstawiał ponownie swojego stanowi-
ska w kwestiach zmiany wysokości opłat koncesyjnych, gdyż wobec dwukrotnych zapewnień Ministra Gospodarki 
oraz Szefa KPRM, był przekonany, że przedstawione przez Urząd w 2012 r. propozycje odnośnie zmian 
w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat są przedmiotem oceny oraz analiz i oczekiwał na dokonanie zapo-
wiedzianych zmian. Dopiero w trakcie kontroli NIK pismem z dnia 26 września 2016 r. Prezes URE ponowił swoje 
wystąpienie w sprawie zmiany wysokości ww. opłat. Prezes URE zwrócił się do Przewodniczącego Komitetu 
Stałego RM, Ministra Energii oraz Ministra Finansów z wnioskiem o potrzebę zainicjowania procesu legislacyjne-
go zmierzającego do wprowadzenia w życie nowego rozporządzenia w sprawie wysokości opłat. 

Koncesjonowanie i monitorowanie rynku paliw ciekłych 

Koncesjonowanie paliw ciekłych w okresie objętym kontrolą należało w URE do właściwości dziewięciu komórek 
organizacyjnych: jednej w Centrali URE115 oraz wszystkich ośmiu oddziałów terenowych URE. Podział kompe-
tencji pomiędzy powyższymi komórkami organizacyjnymi określały obowiązujące regulaminy organizacyjne URE. 
W okresie objętym kontrolą zadania w zakresie koncesjonowania paliw ciekłych w DRG realizowane były przez 
wydział ds. paliw i biopaliw ciekłych przez ośmiu pracowników. 

Liczba ważnych koncesji na dzień 
30 września 2016 r. wynosiła: na działal-
ność na rynku paliw ciekłych 8 284; na 
wytwarzanie (WPC) – 46; magazynowanie 
(MPC) – 52; przesył (PPC) – dwie; obrót 
paliwami ciekłymi (OPC) – 8 061; obrót 
paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) – 32 
oraz obrót paliwami ciekłymi z zagranicą 
wyłącznie w zakresie gazu skroplonego 
LPG (OPZ-LPG) – 91. 

W okresie objętym kontrolą, Prezes URE 
udzielił 1 564 koncesji na działalność na 
rynku paliw ciekłych, z których 1 410 zosta-
ło udzielonych w oddziałach terenowych 
URE (zgodnie z właściwością były to tylko 
koncesje OPC), a pozostałe 154 zostały 

udzielone w DRG (w tym 31 koncesji OPC). 

W kontrolowanym okresie Prezes URE 
odmówił udzielenia koncesji na działalność na rynku paliw ciekłych łącznie w 190 przypadkach, w tym 151 decyzji 
dotyczyło odmowy udzielenia koncesji w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Przy czym 145 decyzji wydanych 
zostało w oddziałach terenowych URE, a 45 w DRG Wśród powyższych 190 decyzji negatywnych było także 35 
decyzji odmawiających udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wydanych w 2015 r.  

W okresie objętym kontrolą sprawy z wniosków o udzielenie koncesji w 667 przypadkach zostały załatwione 
przez Prezesa URE w inny sposób116, w tym w 2016 r. (do dnia 30 września) 395 razy, a w 2015 r. – 272 razy. 
Prezes URE w okresie objętym kontrolą wydał również 1 197 decyzji o zmianie obowiązujących koncesji. 

W badanym okresie utraciło moc 1 800 koncesji (599 koncesji w 2016 r. i 1201 koncesji w 2015 r.), z tego 1 114 
na skutek upływu terminu ich ważności. W 2016 r. miało to miejsce w 286 przypadkach (283 dotyczyły koncesji 
OPC), zaś w 2015 r. – w 828 przypadkach (koncesji OPC dotyczyły 824 przypadki). 

                                                           

115  Od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. przez Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, a od dnia 1 paździer-
nika 2016 r. przez Departament Rynku Paliw Ciekłych. 

116  Tj. odmowa wszczęcia postępowania, pozostawienie bez rozpoznania, pozostawienie bez rozpatrzenia, umorzenie postępowania, 
zwrot wniosku. 
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Wykres 9: Udział poszczególnych rodzajów koncesji na obrót paliwami. 
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W ogólnej liczbie koncesji, które utraciły moc, w okresie objętym kontrolą, wystąpiło 391 przypadków, w których 
koncesje utraciły moc na skutek ich cofnięcia przez Prezesa URE z urzędu. W 2016 r. wydano 202 takie decyzje, 
z czego 201 dotyczyło koncesji na obrót paliwami ciekłymi, a jedna magazynowania paliw ciekłych. W roku po-
przedzającym były natomiast 189 takie rozstrzygnięcia, z których 172 dotyczyły koncesji OPC, a 17 dotyczyło 
koncesji WPC.  

W okresie objętym kontrolą w URE funkcjonował system bazodanowy gromadzący informacje dotyczące konce-
sjonowania paliw ciekłych p.n. „Bazy URE”, którym administrowało Biuro Dyrektora Generalnego117. W Urzędzie 
funkcjonował także wdrożony w czerwcu 2016 r. elektroniczny system obiegu dokumentów (eDOK), pełniący rolę 
narzędzia wspomagającego tradycyjny obieg dokumentów. URE posiadał także system finansowo-księgowy 
Xpertis. Pomiędzy poszczególnymi systemami – Bazami URE, eDOK i systemem finansowo-księgowym nie ist-
niały wzajemne powiązania i nie miały one możliwości bezpośredniej wymiany danych. Przenoszenie informacji 
pomiędzy wykorzystywanymi systemami było możliwie ręcznie. Systemy nie posiadały automatycznych mechani-
zmów weryfikacji tożsamości danych w tych systemach. Bazy URE nie pozwalały na generowanie dokumentów 
wytwarzanych w toku postępowania lub ich części – decyzji, postanowień, pism kierowanych do strony postępo-
wania lub metryk postępowania.  

W zakresie dotyczącym podmiotów oraz transakcji na rynku paliw ciekłych URE nie posiadał dostępu do we-
wnętrznych baz danych innych organów i podmiotów. 

Bazy URE były systemem wewnętrznym i stanowiły narzędzie pomocnicze dla potrzeb pracowników Urzędu i nie 
posiadały funkcjonalności zdalnego udostępniania zasobów innym organom i podmiotom (np. administracji skar-
bowej, kontroli skarbowej i celnej, policji, inspekcji handlowej).  

W 2015 r. podjęto działania mające na celu zmodyfikowanie dotychczas wykorzystywanych Baz URE i wdrożenie 
nowego systemu bazodanowego (tzw. nowych Baz URE). Nowe Bazy URE miały zostać wdrożone we wrześniu 
2016 r. W związku z wprowadzeniem tzw. pakietu paliwowego konieczne stało się przeprojektowanie przygoto-
wanego narzędzia informatycznego pod kątem nowych rozwiązań normatywnych, w tym stworzenie technicznej 
możliwości udostępniania Baz URE podmiotom zewnętrznym. Zakończenie tych prac zaplanowano na grudzień 
2016 r.  

W okresie objętym kontrolą, w URE stosowane były ograniczone mechanizmy monitorowania rynku paliw cie-
kłych. Na instrumentarium wykorzystywane przy monitorowaniu rynku paliw ciekłych składały się przepisy prawa 
powszechnie obowiązującego, uprawniające Prezesa URE do: 

1. Pozyskania, w toku postępowania w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji, informacji i dokumentów od 
wnioskodawcy umożliwiających dokonanie oceny spełniania obowiązków przez wnioskodawcę. 

2. Pozyskania informacji i dokumentów, dotyczących wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne118 
działalności gospodarczej, umożliwiających dokonanie oceny wykonywania obowiązków wynikających z kon-
cesji oraz obowiązku realizacji NCW, w tym w toku postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej 
w związku z nieprzestrzeganiem tych obowiązków. 

3. Otrzymywania informacji o naruszeniach prawa, mogących stanowić naruszenia warunków wykonywania 
działalności określonych w koncesji lub w przepisach regulujących działalność gospodarczą objętą koncesją, 
stwierdzonych przez organ przeprowadzający kontrolę przedsiębiorstwa energetycznego. 

4. Otrzymywania sprawozdań kwartalnych, o których mowa w art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o biokomponentach oraz 
sprawozdań rocznych, o których mowa w art. 30b tej ustawy, umożliwiających dokonanie oceny wykonywania 
obowiązku realizacji NCW. 

W Bazach URE ewidencja kar pieniężnych wymierzonych przez Prezesa URE prowadzona była w okresie do 
września 2016 r. W Bazach URE nie przewidziano funkcjonalności generowania raportów dotyczących kar wy-

                                                           

117  W systemie nie dokonywano zmian, za wyjątkiem rozszerzenia jego funkcjonalności o możliwość wyróżnienia podmiotów posiadają-
cych koncesję związaną bądź niezwiązaną z obowiązkiem złożenia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38a ustawy 
Prawo energetyczne. 

118  Przedsiębiorstwem energetycznym jest w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne podmiot prowadzący działalność gospodarczą w 
zakresie: a) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo b) przesyła-
nia dwutlenku węgla (art. 3 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne). 
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mierzonych przez Prezesa URE w określonym zakresie czasowym wraz z podstawą prawną ich wymierzenia, 
kwotą wymierzonych kar oraz informacją o stanie windykacji kary na poziomie oddziałów terenowych URE i ko-
mórek organizacyjnych Centrali URE. W Bazach URE nie przewidziano tzw. słownika podstaw prawnych ich 
wymierzenia119. Pracownicy URE wpisywali podstawę prawną wymierzenia kary w polu „uwagi”. Dane o karach 
wymierzonych przez Prezesa URE były wprowadzane do Baz URE niezwłocznie po wydaniu decyzji w sprawie 
ich wymierzenia lub otrzymaniu wyroku sądowego o zmianie decyzji. Od września 2016 r. rejestr kar wymierzo-
nych przez Prezesa URE funkcjonował w systemie eDOK, który umożliwiał m.in. wskazanie podstawy prawnej 
wymierzenia kary wybieranej z tzw. słownika podstaw prawnych. 

W okresie objętym kontrolą NIK w Bazach URE nie była generowana lista podmiotów zobowiązanych ustawowo 
do realizacji NCW i nie była odnotowywana informacja o przekazaniu sprawozdania rocznego przez te podmioty.  

Dane o opłatach koncesyjnych były dostępne w Bazach URE w latach 1998-2013. Od 2014 r. opłaty koncesyjne 
rejestrowane były w systemie finansowo-księgowym Xpertis. Począwszy od stycznia 2015 r. w systemie Xpertis 
wprowadzono nową funkcjonalność polegającą na księgowaniu opłat w podziale na rodzaje koncesji. Po wpro-
wadzeniu wskazanego przez koncesjonariusza w formularzu opłaty koncesyjnej przychodu z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej objętej koncesją system wyliczał należną opłatę.  

W zakresie baz danych tworzonych i/lub prowadzonych przez inne organy i podmioty, zawierających również 
informacje o uczestnikach rynku paliw ciekłych, wykorzystywane były w DRG bazy powszechnie dostępne w 
Internecie120.  

Według wyjaśnień pracowników URE Baza URE była stworzona jako rejestr podmiotów, wraz z ich danymi, 
w tym udzielonymi koncesjami, a nie jako narzędzie służące sprawdzaniu zgodności działalności z warunkami 
koncesji. Zebrane w Bazie dane można było jednak wykorzystać do sprawdzenia, czy podmiot posiada koncesje i 
może stanowić przedmiot zainteresowania URE lub innego organu. 

Dane zawarte w Bazach URE były przedmiotem zainteresowania szeregu organów, realizujących działania mają-
ce na celu przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi, w tym w szczególności Służby Celnej, 
Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej, do których trafiały informacje gromadzone w tej bazie, w tym 
w szczególności na podstawie indywidualnych zapytań kierowanych do URE oraz Porozumienia z dnia 25 wrze-
śnia 2015 r. o współpracy pomiędzy Generalnym Inspektorem Kontroli Skarbowej a Prezesem URE. 

URE otrzymywał w oparciu o obowiązujące regulacje ustawowe, dane dotyczące rynku paliw ciekłych: 

1) „producenci", o których mowa w ustawie o biokomponentach, na podstawie art. 30 ust. 2 tej ustawy, przeka-
zywali, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdania kwartalne, sporządzone na podstawie 
faktur VAT lub innych dokumentów zawierających informacje określone w tym przepisie; 

2) „podmioty realizujące NCW", o których mowa w ustawie o biokomponentach, na podstawie art. 30b tej usta-
wy, przekazywały, w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, sprawozdania roczne sporządzo-
ne na podstawie faktur VAT, informacji, o których mowa w art. 30a ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów, 
zawierające informacje określone w art. 30b tej ustawy; 

3) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy o biokomponentach, 
przekazywał, w terminie do 45 dni po zakończeniu kwartału, sporządzone według kodów CN, na podstawie 
danych z systemów administracji celnej prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, sprawozdania 
kwartalne zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw cie-
kłych importowanych oraz sprowadzonych w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przez producentów 
i podmioty sprowadzające, zdefiniowane w ww. ustawie; 

4) organy Służby Celnej, na podstawie własnych regulacji lub art. 28a ustawy Prawo energetyczne, przekazywa-
ły informacje o stwierdzonych naruszeniach prawa, mogących stanowić naruszenia warunków wykonywania 

                                                           

119  Tj. zestawienia wszystkich możliwych podstaw prawnych decyzji umożliwiającego wybór właściwej pozycji celem zapisania w bazie. 
120  Wskazano na następujące źródła danych: 1) E-MS Portal w zakresie dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądo-

wego i Gospodarczego, 2) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, 3) Baza internetowa REGON, 4) Wykaz 
gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, 
prowadzony przez Ministra Finansów, 5) Rejestr wytwórców prowadzony przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego, 6) Baza Elektronicz-
ne Księgi Wieczyste, 7) Portal podatkowy, 8) Portal Komisji Europejskiej oraz 9) System informacji prawnej LEX. 
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działalności określonych w koncesji lub w przepisach regulujących działalność gospodarczą objętą koncesją 
(dane przekazywane w tym trybie, z częstotliwością kilku razy w roku, dotyczyły w szczególności przypadków 
sprowadzania z zagranicy do Polski paliw ciekłych przez podmioty, na których może spoczywać obowiązek 
posiadania koncesji); 

5) Prezes UOKiK, na podstawie własnych regulacji, kilka razy w roku, przekazywał informacje o wynikach kon-
troli jakości paliw, prowadzonych przez funkcjonariuszy Inspekcji Handlowej, w tym protokoły kontroli. 

NIK skontrolowała 19 postępowań o udzielenie koncesji na działalność na rynku paliw ciekłych. Organ koncesyj-
ny jedynie w jednym z 19 poddanych badaniu postępowań o udzielenie koncesji przekazał zainteresowanemu 
przedsiębiorcy szczegółową informację o warunkach wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją 
niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji. W pozostałych 18 poddanych badaniu 
postępowaniach, w których określono szczególne warunki działalności objętej koncesją, organ nie informował o 
nich bezzwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia koncesji, wskazywał jedynie, iż jeżeli przed-
siębiorca jest zainteresowany uzyskaniem powyższej informacji w toku prowadzonego postępowania administra-
cyjnego, winien sformułować stosowny wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma organu. Stwierdzona 
w toku kontroli praktyka URE była zatem nieprawidłowa albowiem brak było podstaw do uzależniania przez organ 
koncesyjny przekazania powyższych szczegółowych informacji o warunkach prowadzenia działalności objętej 
koncesją od złożenia przez stronę postępowania odrębnego wniosku w tym zakresie, a tym bardziej zakreślania 
przedsiębiorcy terminu na złożenie takiego wniosku. 

W jednym z 19 poddanych badaniu postępowań o udzielenie koncesji na działalność na rynku paliw ciekłych 
(OPZ, tj. drugiej po uprzednio posiadanej OPC) organ koncesyjny w toku postępowania uzyskał informacje od 
właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego, iż w ocenie właściwego miejscowo dyrektora urzędu kontroli 
skarbowej istnieje uzasadnione podejrzenie, że spółka ta jest uczestnikiem transakcji „karuzelowych” mających 
na celu wyłudzenie podatku VAT. Najwyższa Izba Kontroli nie kwestionuje faktu, iż Urząd był zobligowany do 
wydania tej koncesji121, pomimo wskazanych przez Naczelnika Urzędu Celnego podejrzeń co do tego podmiotu. 
Jednakże zdaniem NIK, działaniem celowym i rzetelnym byłoby przekazanie przez organ koncesyjny naczelniko-
wi urzędu celnego, który przekazał URE wskazane wyżej informacje o wnioskodawcy, informacji o udzieleniu 
temu przedsiębiorcy koncesji na obrót paliwami z zagranicą. Zdaniem URE informacja o udzieleniu tej koncesji 
ww. przedsiębiorcy stała się dostępna również dla Naczelnika Urzędu Celnego za pośrednictwem strony interne-
towej URE, gdzie publikowana jest „Baza przedsiębiorstw posiadających koncesje", a przepisy w dacie udzielenia 
koncesji ww. przedsiębiorcy, nie zobowiązywały Prezesa URE do odrębnego informowania naczelników urzędów 
celnych o rozstrzygnięciu w postępowaniach w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagrani-
cą”. Powyższe działanie organu koncesyjnego NIK oceniła jako nierzetelne oraz nieodpowiadające wymogom 
celowości. Nieuprawnione byłoby oczekiwanie, aby naczelnik urzędu celnego (po uprzednim przekazaniu URE 
informacji o danym wnioskodawcy) sprawdzał codziennie (tak aktualizowana jest baza) przez bliżej nieokreślony 
okres, czy danemu wnioskodawcy została udzielona koncesja, czy też odmówiono jej udzielenia. W takiej sytuacji 
za uzasadnione należało uznać oczekiwanie, że to Prezes URE – dysponując wiedzą o działań prowadzonych 
względem danego wnioskodawcy przez administrację kontroli skarbowej – po udzieleniu temu przedsiębiorcy 
koncesji, powinien podejmować aktywne działania i upewnić się, że informacja o udzieleniu koncesji dotrze do 
naczelnika urzędu celnego, co mogło mieć znaczenie dla trwającej kontroli skarbowej, bądź dla planowania przy-
szłych działań administracji skarbowej, czy celnej w ramach walki ze zjawiskiem szarej strefy na rynku paliw 
ciekłych. Stanowisko to oparte jest na założeniu współdziałania organów administracji rządowej (czy też szerzej 
organów państwa) w celu dbałości o stan spraw publicznych, w tym zapobiegania możliwości nadużyć finanso-
wych związanych z działalnością koncesjonowaną. 

Prezes URE realizował obowiązek sporządzania zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o biokomponentach) oraz przekazania go ministrom właściwym 
do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. 

Zjawisko handlu spółkami posiadającymi koncesje na działalność na rynku paliw 

W okresie objętym kontrolą na rynku paliw funkcjonowało zjawisko handlu spółkami posiadającymi koncesje na 
działalność na rynku paliw ciekłych. Ogłoszenia o ofertach sprzedaży publikowane były w szeregu portali ogło-

                                                           

121  Podmiot ubiegający się o koncesję spełnił wszystkie wymagane warunki do wydania tej koncesji.  
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szeniowych w Internecie. Treści tych ogłoszeń wskazywały na pewne cechy charakterystyczne tego zjawiska – 
przedmiotem oferowanej sprzedaży były w szczególności spółki posiadające koncesję na obrót paliwami ciekłymi 
(OPC) na tzw. czysty obrót, tj. bez wykorzystania infrastruktury technicznej, które nie rozpoczęły prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności, nie mają zobowiązań i posiadają komplet niezbędnych dokumentów. W niektórych 
przypadkach wprost wskazywane było również, iż spółka nie zatrudniała i nie zatrudnia jakichkolwiek pracowni-
ków i/lub siedziba znajduje się w tzw. wirtualnym biurze. W przypadkach ogłoszeń, w których nie była podana 
cena 1 zł lub inna symboliczna wymagana do zapisania ogłoszenia w systemie danego portalu ogłoszeniowego, 
żądane ceny za taką ww. spółkę wahały się od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Prezes URE podnosząc, iż posiadał wiedzę o powyższym zjawisku, wskazał, że handel spółkami, rozumiany w 
szczególności jako zbycie przez wspólników 100% udziałów w spółce, jest co do zasady dopuszczalny na grun-
cie obowiązującego prawa, a zatem sam w sobie nie stanowi zjawiska patologicznego, wymagającego napiętno-
wania bądź zapobiegania, o ile w konsekwencji nie prowadzi do naruszenia obowiązującego prawa. Podkreślił 
nadto, że dopiero ustawy uchwalone w ramach pakietu paliwowego ustanowiły podstawy do oczekiwana i oceny 
przez Prezesa URE m.in. informacji dotyczących listy wspólników lub akcjonariuszy, czy wskazania podmiotu 
posiadającego znaczny wpływ lub sprawującego kontrolę albo współkontrolę122.  

NIK nie kwestionuje stanowiska Prezesa URE co do legalności zbycia 100% udziałów w spółce, jednak wskazuje, 
że należało wykorzystać w takim przypadku wszystkie przewidziane prawem narzędzia mogące zminimalizować 
negatywne z punktu widzenia interesu społecznego skutki takich działań. Prezes URE nie sprecyzował jednak 
działań, które zostały przez niego ukierunkowane na przeciwdziałanie zjawisku handlu spółkami posiadającymi 
koncesję. Prezes URE nie udzielił również odpowiedzi, czy sygnalizował występowanie powyższego zjawiska 
innym organom i podmiotom oraz czy kwestia ta była przedmiotem korespondencji lub rozmów z innymi organa-
mi i/lub podmiotami. 

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, iż kwestia legalności działań, która została przywołana w powyższych 
wyjaśnieniach Prezesa URE i oparta jest o stanowisko judykatury, nie powinna była jednak zwalniać Prezesa 
URE od innych działań w granicach posiadanych kompetencji, które należy rozpatrywać pod względem celowości 
i rzetelności jego działania.  

Prezes URE nie w każdym przypadku wystąpienia przez wnioskodawcę o udzielenie koncesji na obrót paliwami 
ciekłymi na tzw. czysty obrót stosował instrument przewidziany w art. 38 ustawy Prawo energetyczne123. W oce-
nie NIK obciążenie spółki posiadającej koncesję na tzw. czysty obrót zabezpieczeniem majątkowym, niezależnie 
od zwiększenia prawdopodobieństwa zaspokojenia ewentualnych roszczeń, mogłoby przyczynić się do zmniej-
szenia atrakcyjności takiej spółki jako przedmiotu handlu, a tym samym wspierać realizację założenia, że konce-
sjonariuszami na rynku paliw ciekłych są wyłącznie podmioty faktycznie zainteresowane rzeczywistym prowa-
dzeniem działalności oraz zmniejszeniem ryzyka wykorzystania takich podmiotów do działań skutkujących nieo-
podatkowanym obrotem paliwami. 

Brak dostatecznych działań Prezesa URE dotyczących tzw. czystego obrotu znajduje również potwierdzenie w 
braku prowadzenia odrębnej ewidencji koncesji na obrót paliwami ciekłymi obejmujących uprawnienie jedynie do 
„czystego obrotu”. System informatyczny URE również nie jest wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą 
wyróżnienie tego typu koncesji. W związku z tym Prezes URE nie był w stanie udzielić NIK odpowiedzi na pyta-
nie, ile spośród obowiązujących koncesji na obrót paliwami ciekłymi obejmuje wyłącznie czysty obrót. Wskazał 
jednak, że w związku z porozumieniem o współpracy zawartym w dniu 25 września 2015 r. pomiędzy General-
nym Inspektorem Kontroli Skarbowej a Prezesem URE, począwszy od października 2015 r. sporządzane są m.in. 
wykazy wniosków w sprawie udzielenia koncesji na obrót paliwami ciekłymi, ze wskazaniem wniosków, z których 
wynika, że mają dotyczyć właśnie „czystego obrotu”. Wykazy te, za kolejne miesiące kalendarzowe, zgodnie z 
ww. porozumieniem, przekazywane są w postaci elektronicznej do Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie. 

W ocenie NIK Prezes URE do października 2015 r. był bierny w przeciwdziałaniu zachodzącemu na rynku zjawi-
sku handlu spółkami posiadającymi koncesje na działalność na rynku paliw ciekłych, a tym samym zjawisku ob-

                                                           

122  Rozwiązania przewidziane w art. 35 ust. 1c pkt 5 ustawy Prawo energetyczne, wprowadzonym z dniem 1 sierpnia 2016 r. oraz w art. 
33 ust. 3 pkt 6 oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne wprowadzonych z dniem 3 sierpnia 2016 r. w ramach pakietu 
paliwowego. 

123  Możliwość uzależnienia udzielenia koncesji od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją. 
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chodzenia zasady niezbywalności koncesji124. Prezes URE nie prowadził również dostatecznie pogłębionych 
działań analitycznych oraz rozpoznawczych dotyczących tzw. czystego obrotu. Działania Prezesa URE dotyczą-
ce weryfikacji faktycznego prowadzenia działalności koncesjonowanej przez koncesjonariuszy125 i zmierzające do 
cofania koncesji niewykorzystywanych126, zostały natomiast podjęte wskutek interwencji organizacji branżowej – 
POPiHN. 

Zdaniem NIK organ regulacyjny, jakim jest Prezes URE nie może tolerować omijania przepisów obowiązującego 
prawa i pomijać analizowania zjawisk rynkowych, tym samym nie podejmując i/lub nie proponując innym orga-
nom (w braku posiadania odpowiednich własnych instrumentów) podjęcia odpowiednich działań mających na 
celu przeciwdziałanie zjawisku szarej strefy lub innym zjawiskom, które do powstawania takiej szarej strefy mogą 
prowadzić. 

Składanie wniosków o udzielanie koncesji 

W zakresie sposobu postępowania w relacji organ – podmiot wnioskujący o udzielenie koncesji” oraz organ – 
podmiot posiadający koncesję znaczenie mają dwa rodzaje materiałów: tzw. Pakiety informacyjne udostępniane 
przedsiębiorcom na stronie internetowej URE objaśniające sposób postępowania w przypadku ubiegania się o 
udzielenie koncesji OPC, OPZ, WPC i MPC oraz opracowanie p.n. „Omówienie wybranych kwestii związanych 
z koncesjonowaniem obrotu paliwami ciekłymi”, przygotowane w ówczesnym Departamencie Przedsiębiorstw 
Energetycznych i przekazane w dniu 26 października 2010 r. przez Wiceprezesa URE dyrektorom oddziałów 
terenowych URE „celem wykorzystania służbowego”. Pakiety informacyjne ze względu na swoją zawartość i 
konstrukcję pełniły „szeroko pojętą funkcję informacyjną (procedura uzyskania koncesji dla podmiotów zewnętrz-
nych wraz z wykazem niezbędnych dokumentów), jak i w przypadku pracowników URE – proceduralną”, zaś ich 
uzupełnieniem dla potrzeb wewnętrznych URE był powyższy materiał p.n. „Omówienie wybranych kwestii…”. 

Najwyższa Izba Kontroli, nie kwestionując przydatności powyższych materiałów w przygotowaniu projektów roz-
strzygnięć przez pracowników URE określonych kwestii wskazała, że opracowania te nie miały charakteru nor-
matywnego oraz nie stanowiły wyczerpującej regulacji wewnętrznej opisującej całość działań URE w zakresie 
koncesjonowania paliw ciekłych wraz z opisem sposobu ich wykonywania (w odniesieniu do wszystkich rodzajów 
koncesji dotyczących paliw ciekłych). W ocenie NIK brak całościowych procedur lub innych regulacji wewnętrz-
nych dotyczących ogółu działań organu koncesyjnego względem podmiotów, którym już udzielono koncesji, nie 
sprzyjał faktycznemu prowadzeniu monitoringu wszystkich podmiotów posiadających ważną koncesję w sposób 
systematyczny, wedle przyjętej metodyki i jednolitych założeń, jak również z uwzględnieniem szacunku ryzyk 
związanych z populacją koncesjonariuszy. 

NIK zwraca ponadto uwagę, że niezależnie od przepisów prawa, które określają normy działania danego urzędu, 
w celu zapewnienia jak najwyższych standardów pracy, a tym samym obsługi interesariuszy, podejmowane są 
również dodatkowe działania, takie jak tworzenie kodeksu dobrych praktyk, wdrażanie systemów zapewnienia 
jakości, czy też uzyskiwanie określonym certyfikatów ISO. We wszystkich tych systemach, do dobrej praktyki 

                                                           

124  Zasada niezbywalności koncesji znalazła potwierdzenie w orzecznictwie. Wskazuje się, iż nie każda czynność prawna przenosi na 
nabywcę takie same prawa, jakie posiadał zbywca, zwłaszcza, jeżeli prawa zbywcy wynikają z decyzji administracyjnej. Wskazano 
jednocześnie, co następuje: „Udzielona (…) koncesja ma charakter publicznoprawnego uprawnienia podmiotowego. O charakterze 
tym przesądza, między innymi, sposób ubiegania się i uzyskiwania koncesji, a także uprawnienia organów administracyjnych do kon-
troli podmiotów, którym koncesji udzielono określone przepisami ustawy Prawo energetyczne. Z przepisów tych jasno wynika, że kon-
cesja udzielana jest określonemu podmiotowi spełniającemu wymagane przez odpowiednie przepisy warunki. Uznać zatem należy, że 
udzielona koncesja jest aktem nierozerwalnie związanym z właściwościami podmiotu, któremu ją udzielono, a nie z przedsiębiorstwem 
rozumianym jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia określonej dzia-
łalności gospodarczej. Ponadto, w odniesieniu do koncesji na działalność w zakresie energetyki, przepisy ustawy Prawo energetyczne 
nie przewidują możliwości „zbycia” koncesji” – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
z dnia 11 grudnia 2006 r. (sygn. akt XVII AmE8/06). Również Sąd Najwyższy wskazał, iż koncesja ma charakter publicznoprawnego 
uprawnienia podmiotowego i z tej przyczyny co do zasady wyłączona jest z obrotu cywilnoprawnego – wyrok z dnia 8 maja 1998 r. 
(sygn. akt III RN 34/98). 

125  Wykorzystywanie informacji wynikających z arkuszy rozliczeniowych opłat koncesyjnych oraz wskazywanie w udzielanych koncesjach 
obowiązku informowania Prezesa URE o niepodjęciu działalności objętej koncesją. 

126  W kontrolowanym okresie, w związku z art. 58 ust. 1 pkt 2 u.o.s.d.g., Prezes URE w czterech przypadkach wzywał do podjęcia w 
wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją na paliwa ciekłe. W żadnym przypadku nie cofnął koncesji na paliwa ciekłe w 
związku z niepodjęciem w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu koncesyjnego. Na podstawie 
art. 58 ust 1 pkt 2 u.o.s.d.g. w związku z art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne w oddziałach terenowych URE wydano łącz-
nie 311 decyzji w sprawie cofnięcia koncesji. 
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należy opracowanie procedur, które zapewniają jednolite podejście do regulowanych przez nie kwestii, co z kolei 
zapewnia zachowanie zasady konkurencyjności podmiotów działających np. na koncesjonowanym rynku paliw. 

W URE nie były również prowadzone w sposób sformalizowany analizy porównawcze danych własnych i danych 
uzyskiwanych od pomiotów zewnętrznych. Brak było również metodologii postępowania w przypadku wystąpienia 
różnic pomiędzy własnymi danymi URE dotyczącymi rynku paliw ciekłych i danymi od podmiotów zewnętrznych. 
W ocenie NIK konfrontacja danych, w tym dostępnych dla Prezesa URE danych rynkowych, mogła stanowić 
narzędzie wsparcia Urzędu i jego pracowników w monitorowaniu rynku paliw ciekłych, rozpoznawaniu ryzyk ryn-
kowych i wykrywaniu podmiotów, które nie realizowały obowiązków ustawowych (np. prowadziły działalność bez 
uzyskania wymaganej koncesji). 

Organ koncesyjny w każdym z 19 poddanych badaniu postępowań o udzielenie koncesji, niezgodnie z art. 76a § 
2 w zw. z art. 76 § 1 k.p.a., pouczał strony postępowania, iż wszystkie przedkładane w trakcie postępowania 
administracyjnego toczącego się przed Prezesem URE kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgod-
ność z oryginałem i że dopuszcza się poświadczenie zgodności z oryginałem również przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania przedsiębiorcy (w tym przez występującego w sprawie pełnomocnika strony niebędącego 
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym). 

W ocenie NIK brak jest możliwości poświadczenia w obecnym stanie prawnym dokumentu za zgodność z orygi-
nałem przez inną osobę aniżeli wymienioną w art. 76a § 2 k.p.a. (przez notariusza albo przez występującego w 
sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą po-
datkowym), a zatem nie przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy czy pełnomocników niebędą-
cych tzw. pełnomocnikami profesjonalnymi. Oznacza to, iż pouczenia formułowane przez organ, jakkolwiek nie 
wpłynęły na rozstrzygnięcia zapadłe w badanych postępowaniach, były błędne. 

Przeprowadzona przez NIK analiza 19 postępowań o udzielenie koncesji, wykazała, iż Urząd we wszystkich 
postepowaniach kierował do przedsiębiorców wezwania do uzupełnienia dokumentacji.  

Według URE, w ramach wsparcia przedsiębiorców w DRG zostały opracowane tzw. Pakiety informacyjne, doty-
czące poszczególnych rodzajów działalności związanej z paliwami ciekłymi, wymagającej uzyskania koncesji, 
zawierające wszystkie informacje, w tym wykazy konkretnych dokumentów, składające się na kompletny wnio-
sek. Nie jest przy tym znana przyczyna niestosowania się wnioskodawców do wskazówek zawartych w tych pa-
kietach. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Urząd w okresie wprowadzania zmian prawnych, powinien dołożyć wszelkich 
starań, aby jak najszybciej zamieścić na swojej stronie Internetowej informacje o nowych obowiązkach czy też 
procedurach, wynikających z wprowadzonych zmian przepisów.  

Postępowanie wobec podmiotów w okresie po wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji 

W URE brak było procedur lub innych regulacji wewnętrznych dotyczących ogółu działań Prezesa URE i podle-
głego mu urzędu podejmowanych wobec lub w sprawie podmiotów w okresie po wygaśnięciu lub cofnięciu kon-
cesji. 

Według URE możliwości oddziaływania Prezesa URE na podmioty nieposiadające koncesji po jej wygaśnięciu 
lub cofnięciu, które miałyby zostać objęte procedurami lub innymi regulacjami wewnętrznymi, są zdecydowanie 
bardziej ograniczone aniżeli w przypadku podmiotów posiadających aktywną koncesję.  

NIK wskazuje, iż podmioty w okresie po wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji winny były podlegać procesom moni-
torowania, przewidzianym co do zakresu i sposobu w regulacjach wewnętrznych URE, mającym na celu ewentu-
alne rozpoznanie dalszego działania takich podmiotów bez wymaganej koncesji. W ocenie NIK działanie organu 
regulacyjnego w powyższym zakresie nie może ograniczać się do działania względem uczestników rynku jedynie 
w reakcji na informacje uzyskiwane od innych organów i podmiotów, a winno przewidywać również działania 
własne podejmowane w sposób ciągły, systematyczny i jednolity względem wszystkich podmiotów, w tym przy-
padku dawnych koncesjonariuszy (przedsiębiorców, których koncesja wygasła lub została cofnięta). Działania 
takie mogłyby polegać na występowaniu, w przyjętym odstępie czasowym od terminu utraty mocy obowiązującej 
przez koncesję, do właściwych miejscowo naczelników urzędów celnych/naczelników urzędów skarbowych o 
udzielenie informacji o podstawach opodatkowania tych przedsiębiorców w okresie po utracie przez koncesję 
mocy obowiązującej i/lub właściwych miejscowo jednostek policji celem sprawdzenia, czy dawni koncesjonariu-
sze nie prowadzą uprzednio wykonywanej działalności gospodarczej objętej obowiązkiem koncesjonowania. 
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Analiza spełniania warunków do udzielenia koncesji 

W URE nie obowiązywały procedury lub inne regulacje wewnętrzne określające w sposób całościowy kryteria i 
sposoby stwierdzania i uznawania przez pracowników URE za spełnione bądź niespełnione przesłanek pozytyw-
nych i negatywnych udzielenia poszczególnych rodzajów koncesji ujętych w ustawie  Prawo energetyczne. 

W toku kontroli NIK nie uzyskała od URE pełnych informacji dotyczących zasad stwierdzania spełnienia wymogu 
określonego w art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne127. Brak było przyjętych przez organ wielkości 
pożądanych i koniecznych – nie określono jednoznacznie w URE w jaki sposób oraz w oparciu o jakie zasady i 
założenia pracownicy organu mieli oceniać występowanie lub niewystępowanie stanu wystarczalności posiada-
nych lub możliwych do uzyskania środków finansowych dla prawidłowego wykonywania poszczególnych rodza-
jów zamierzonej działalności koncesjonowanej. Powyższa ocena była dokonywana w sposób uznaniowy, a nie w 
oparciu o zobiektywizowane kryteria i mierniki, np. narzędzia analizy finansowej. Nie dokonywano szacowania 
wskaźników finansowych, w tym w szczególności wskaźników płynności bieżącej, płynności szybkiej, płynności 
gotówkowej, ogólnego zadłużenia i zadłużenia kapitału własnego lub niektórych spośród nich. 

Również w sposób niesformalizowany określone zostały zasady w zakresie stosowania rozwiązania opisanego w 
art. 38 ustawy Prawo energetyczne128. Ocena zasadności uzależnienia udzielenia koncesji od złożenia zabezpie-
czenia majątkowego była dokonywana w sposób uznaniowy, a nie w oparciu o zobiektywizowane kryteria i mier-
niki. 

NIK nie zakwestionowała praktyki URE w zakresie stwierdzania dysponowania przez wnioskodawcę ubiegające-
go się o udzielenie koncesji adekwatnymi środkami finansowymi, i przyjęła wyjaśnienia, iż ocena ww. adekwatno-
ści nie może być procesem w pełni sformalizowanym, pozbawionym elementu uznaniowego, uwzględniającego 
okoliczności poszczególnych spraw. NIK zauważyła jednak, że w procesie koncesjonowania paliw ciekłych 
uczestniczy dziewięć komórek organizacyjnych URE, a rozstrzygnięcia w sprawach koncesji przygotowują różni 
pracownicy organu. Dlatego działaniem celowym jest opisanie w obowiązującym dokumencie wewnętrznym 
czynności i zasad stwierdzania spełnienia wymogu określonego w art. 33 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne, 
z jednoczesnym określeniem wartości optymalnych, pożądanych i wykluczających, w tym z odwołaniem się do 
zobiektywizowanych mierników przewidzianych w instrumentach analizy finansowej. Dotyczy to również kwestii 
stosowania tzw. fakultatywnego zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 38 ustawy Prawo energe-
tyczne. 

URE do oceny spełniania przez wnioskodawcę wymogu określonego w art. 33 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energe-
tyczne tj. zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 tej ustawy, ogra-
niczał się do uzyskania ogólnego oświadczenia wnioskodawcy, że zobowiązuje się on do zatrudnienia takich 
osób. Po udzieleniu koncesji organ nie weryfikował jednak rzeczywistego spełnienia tego warunku. 

W URE nie zostały również przyjęte jakiekolwiek standardy w zakresie zapewniania zatrudniania osób o właści-
wych kwalifikacjach zawodowych, o których mowa w art. 54 ustawy w odniesieniu do działalności objętych po-
szczególnymi ww. rodzajami koncesji – brak było zobiektywizowanych kryteriów rozstrzygających, tj. zatrudnienie 
ilu i jakich osób było uznawane za wypełniające ww. warunek, o którym mowa w art 33 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo 
energetyczne (w odniesieniu do działalności objętych poszczególnymi rodzajami koncesji oraz z uwzględnieniem 
skali prowadzonej działalności). 

W ocenie NIK powyższa praktyka organu koncesyjnego była nieprawidłowa pod względem rzetelności i spowo-
dowała, iż stosowalność przesłanki pozytywnej udzielenia koncesji z art. 33 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo energe-
tyczne była iluzoryczna, a organ koncesyjny nie przeciwdziałał, mocą własnych działań, sytuacji, w której przed-
siębiorcy mogliby prowadzić działalność koncesjonowaną bez zatrudnienia osób o właściwych kwalifikacjach 
zawodowych lub z niewystarczającą ich liczbą.  

                                                           

127  Tj. czy wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w 
stanie udokumentować możliwości ich pozyskania. 

128  Tj. możliwości uzależnienia udzielenia koncesji od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia 
roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją w tym szkód w środo-
wisku. 
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Oświadczenia były również instrumentem wykorzystywanym przy weryfikowaniu przez organ przesłanki nega-
tywnej udzielenia koncesji ujętej w art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne129. URE w prowadzonych po-
stępowaniach, wobec braku jednolitego rejestru gromadzącego informacje o tego typu przypadkach wykreśleń, 
co do zasady opierał się wyłącznie na oświadczeniach wnioskodawcy. 

4.2.3.2. Analiza ryzyka i szacowanie udziału szarej strefy w rynku 
paliw 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, jako centralny organ administracji rządowej, działając w granicach własnych 
kompetencji130 wykorzystywał możliwości oddziaływania na rynek paliw ciekłych w ograniczonym zakresie. URE 
nie zlecał zewnętrznym podmiotom sporządzania raportów lub opracowań analitycznych dotyczących nieprawi-
dłowości i ryzyk na rynku paliwowym. Nie prowadził również analizy skuteczności swoich działań oraz wprowa-
dzanych przepisów w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.  

Zdaniem URE kompetencje Prezesa URE nie obejmują systemowej, cyklicznej analizy zasadności czy skutecz-
ności zadań postawionych przed Prezesem URE w kontekście oczekiwanych przez prawodawcę rezultatów, w 
tym analizy występujących ryzyk. Jego zdaniem katalog zadań nie określa uprawnienia dla Prezesa URE w za-
kresie podejmowania działań o charakterze legislacyjnym, umożliwiających kreowanie, bądź korektę regulacji 
oddziałujących systemowo (globalnie) na ten rynek. Według URE właśnie tym działaniom, służy sporządzanie 
analiz ryzyka w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z udzielonych koncesji, realizacji NCW oraz w 
zakresie stosowania się uczestników rynku paliw ciekłych do obowiązujących regulacji. Ponadto URE posiada 
ograniczone możliwości finansowe, które również warunkują faktyczny zakres działań Urzędu. 

Dyrektor Generalny Urzędu, jako zidentyfikowane ryzyko w obszarze, który można określić jako działanie niele-
galne na rynku paliwowym i mające wpływ na sferę opłat koncesyjnych wnoszonych przez przedsiębiorstwa 
energetyczne, wskazał wykonywanie działalności bez wymaganej prawem koncesji. Sytuacja taka ma miejsce w 
dwóch przypadkach: przedsiębiorca unika poddania się procesowi regulacji, bądź została mu cofnięta koncesja 
na obrót paliwami za rażące naruszenie jej warunków. W przypadku powzięcia w trakcie postępowań administra-
cyjnych informacji o prowadzeniu przez podmiot obrotu paliwami bez wymaganej koncesji, komórki merytoryczne 
URE zawiadamiały o tym organy ścigania, wskazując na podejrzenie naruszenia prawa, tj. popełnienia wykro-
czenia z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 197 r. Kodeks wykroczeń131. W przypadku, gdy organ zewnętrzny stwier-
dzał naruszenie prawa i informował o tym URE, komórka merytoryczna Urzędu m.in. informowała organ zgłasza-
jący naruszenie o konieczności powiadomienia właściwych organów ścigania. 

Prezes URE nie dokonał również analizy ryzyk w zakresie wpływu udzielania koncesji na obrót paliwami ciekłymi 
podmiotom nieposiadającym jakichkolwiek urządzeń technicznych służących wykonywaniu działalności w zakre-
sie obrotu paliwami ciekłymi (tzw. czysty obrót) na zjawisko nielegalnego obrotu paliwami ciekłymi i zjawisko 
szarej strefy na rynku paliw. W konsekwencji nie zostały przyjęte w URE instrumenty mające na celu przeciwdzia-
łanie zmaterializowaniu się rozpoznanych ryzyk. 

Według wyjaśnień Prezesa URE, „Prezes URE nie dokonywał tego typu analizy ryzyk, ponieważ nieprawidłowo-
ści, jakich dopuszczają się uczestnicy rynku paliw ciekłych, związane są przede wszystkim z należnościami po-
datkowymi, a zatem powstałymi na gruncie przepisów nie objętych właściwością Prezesa URE”. 

Należy zaznaczyć, że Prezes URE – identyfikujący swoją rolę w kontekście zwalczania szarej strefy wyłącznie na 
gruncie koncesjonowania sektora paliw płynnych – powinien mieć na względzie, że dostępne w Urzędzie dane o 
opłatach koncesyjnych umożliwiają aktywniejsze włączenie się w zapobieganie nielegalnemu obrotowi paliwami. 
Analizowanie danych o opłatach oraz systematyczne ich przekazywanie merytorycznym komórkom Urzędu 
umożliwiłoby bowiem np.: 

                                                           

129  Tj. wnioskodawcy, któremu  w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą z powodu rażącego naruszenia 
warunków określonych w koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej albo w wyznaczo-
nym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji. 

130 Wynikających m.in. z przepisów: ustawy Prawo energetyczne, ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawy o systemie 
monitorowania, u.o.s.d.g. 

131  Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm. 
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 ustalenie i porównywanie w poszczególnych latach wykazu przedsiębiorców z zerową wartością przychodu ze 
sprzedaży i wytwarzania paliw, co przekłada się na obowiązek uiszczenia opłaty w minimalnej wysokości 
(200 zł) – w ocenie Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego mogą to być przedsiębiorstwa „uśpio-
ne”, wykorzystywane w przyszłości do celów nielegalnego obrotu paliwami; 

 ustalenie zwiększenia przychodów z działalności koncesjonowanej, co może być sygnałem o rozszerzeniu 
skali prowadzenia działalności, np. powiększeniu ilości punktów sprzedaży paliw, o czym nie poinformowano 
URE; 

 pozyskanie informacji o zaprzestaniu działalności, o czym nie poinformowano URE mimo obowiązku wynika-
jącego z decyzji o udzieleniu koncesji; 

 rozpoznawanie spółek wnoszących opłatę w minimalnej wysokości (200 zł) i jednocześnie deklarujących tzw. 
czysty obrót, tj. nie wykorzystujących infrastruktury technicznej, które nie rozpoczęły prowadzenia jakiejkol-
wiek działalności (mogą to być spółki utworzone wyłącznie w celu ich sprzedaży); 

 wyeliminowanie uznaniowego przekazywania przez BDG informacji o opłatach koncesyjnych do komórek 
organizacyjnych – w toku kontroli ustalono, że BDG przekazywała takie informacje bez wystąpienia z uprzed-
nim zapytaniem przez DRG lub Oddział terenowego jedynie w sytuacji występowania „dłuższych zaległości” 
we wnoszeniu opłat koncesyjnych. 

W trakcie kontroli Urząd informował, że posiada narzędzia informatyczne do monitorowania opłat koncesyjnych, 
m.in. w zakresie bieżącego agregowania danych o wysokości wnoszonych opłat koncesyjnych oraz wysokości 
deklarowanych przychodów stanowiących podstawę obliczenia opłat. Pomimo takich możliwości od stycznia 
2014 r. w URE nie agregowano i nie analizowano takich danych, a tym samym nie można było rozpoznać opisa-
nych zjawisk i skutecznie przeciwdziałać nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi.  

Dostrzegając dotychczasową aktywność Prezesa URE jako regulatora rynku paliw ciekłych, podejmowaną i pro-
wadzoną w niekorzystnych uwarunkowaniach prawnych oraz organizacyjno-finansowych, NIK zwróciła uwagę na 
celowość wzmożenia aktywności w zakresie monitorowania tego rynku, w szczególności pod kątem analizowania 
potencjalnych nieprawidłowości i zapobiegania ich wystąpieniu. W tym kontekście, zdaniem NIK, przystąpienie do 
systematycznego sporządzania analiz ryzyka powinno być naturalnym procesem odpowiednio powiązanym 
z wykonywaną działalnością regulacyjną na rynku paliw ciekłych. Za podjęciem działań w tym obszarze dodatko-
wo przemawiają także nowe zadania i kompetencje dla Prezesa URE i Urzędu, wynikające z tzw. pakietu pali-
wowego. 

4.2.3.3. Skuteczność kontroli 

Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że podejmowane przez Prezesa URE działania kontrolne oraz monitorowanie 
realizacji NCW nie miały związku z ograniczeniem zjawiska tzw. szarej strefy. Nakierowane były one przede 
wszystkim na wymierzanie kar za nieprawidłowości w prowadzeniu działalności objętej koncesją, ujawnione w 
wyniku analizy dokumentów przesłanych przez przedsiębiorców. Jednocześnie Prezes URE nie wykorzystywał 
też dostępnych w Urzędzie danych (np. o opłatach koncesyjnych lub podmiotach zobowiązanych do realizacji 
NCW) do działań mających na celu ograniczanie zjawiska tzw. szarej strefy. 

Do czasu wejścia w życie tzw. pakietu paliwowego Prezes URE posiadał uprawnienia do przeprowadzania kon-
troli (wynikające z przepisów prawa materialnego): 

 przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 
paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji – na podstawie 
art. 23 ust. 1a ustawy Prawo energetyczne (od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia 2 września 2016 r.); 

 podmiotów realizujących NCW – na podstawie art. 26a ustawy o biokomponentach (od dnia 1 stycznia 
2015 r.); 

 podmiotów realizujących NCR – art. 30f ustawy o systemie monitorowania (od dnia 14 października 2014 r.). 

Powyższe uprawnienia uzupełnia art. 57 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 3 u.o.s.d.g., zgodnie z którym organ kon-
cesyjny może przeprowadzać kontrolę zgodności wykonywanej działalności z udzieloną koncesją i przestrzega-
nia warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania 
lub przeładunku, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią, w tym m.in. ma prawo do wstępu na teren 
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nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana działalność gospodarcza objęta koncesją, a 
także do wezwania do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie. 

W Urzędzie, na potrzeby kontroli prowadzonych przez pracowników URE, przyjęto obowiązującą od dnia 
11 stycznia 2010 r.132 „Instrukcję przeprowadzania kontroli działalności przedsiębiorstw energetycznych przez 
pracowników Urzędu Regulacji Energetyki” (dalej: Instrukcja). Zgodnie z wzorem upoważnienia do kontroli okre-
ślonym w załączniku nr 2 do Instrukcji ww. przepis ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wraz z przepi-
sem prawa materialnego stanowił podstawę przeprowadzenia kontroli przez upoważnionych pracowników URE. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, że jakkolwiek Instrukcja regulowała kwestie: zasad prowadzenia kontroli, metod 
prowadzenia kontroli oraz ich dokumentowania wraz z obowiązkiem przedstawienia przedsiębiorcy protokołu 
kontroli, to odnosiła się jedynie do kontroli w zakresie: zapasów paliw (art. 10 ust. 3-5 ustawy Prawo energetycz-
ne), bezpieczeństwa energetycznego (art. 11 ust. 4 i 5 ww. ustawy), świadectw pochodzenia energii elektrycznej i 
dostępu do sieci przesyłowej (art. 23 ust. 2 pkt 4, 10-11a ww. ustawy) oraz ogólnie zgodności wykonywanej dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych z udzieloną koncesją (art. 57 u.o.s.d.g. w związku z art. 50 
ustawy  Prawo energetyczne). Instrukcja nie dotyczyła natomiast kontroli prowadzenia działalności bez koncesji 
oraz realizacji NCW. 

Jak stwierdzono w Instrukcji, podstawową formą kontroli są kontrole bieżące, przeprowadzane na podstawie 
nadesłanych dokumentów, po uzyskaniu zgody kontrolowanego przedsiębiorstwa. Przebieg i wyniki czynności 
kontrolnych pracownicy URE, zgodnie z Instrukcją, dokumentują w aktach kontroli, w tym m.in. w protokole kon-
troli i wystąpieniu pokontrolnym. 

Pomimo wynikającego z art. 23 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo energetyczne obowiązku ustalenia metod kontroliPre-
zes URE nie ustalił metod kontroli przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarza-
nia lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji (tj. kontroli 
określonej w art. 23 ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne). Działania kontrolne były prowadzone i polegały na 
realizowaniu tzw. „kontroli bieżących” i „kontroli interwencyjnych”. Ich funkcjonowanie oparte było jedynie na 
przyjętej w DRG oraz Oddziałach terenowych praktyce – nie zostały one usankcjonowane i metodologicznie 
opisane np. w piśmie okólnym, zarządzeniu wewnętrznymi lub procedurze, tj. w sposób, który stanowiłby realiza-
cję ww. art. 23 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 23 ust. 1a ustawy Prawo energetyczne. Należy przy tym podkreślić, 
że Prezes URE ograniczył swoją rolę do działań kontrolnych podmiotów funkcjonujących w systemie koncesji 
paliw ciekłych, rezygnując tym samym z kontrolowania przedsiębiorców działających bez koncesji (do chwili wy-
stąpienia do Urzędu o jej przyznanie), mimo iż dysponował uprawnieniami kontrolowania i nakładania kar na 
przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwa-
mi ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji (art. 23 ust. 1a, art. 41 ust. 2c 
pkt 1, art. 57g ustawy Prawo energetyczne). 

Do czasu wprowadzenia tzw. Pakietu paliwowego Prezes URE dysponował więc uprawnieniami kontrolnymi. 
Zostały one dodatkowo usankcjonowane po wejściu w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. w dodanym do ustawy 
– Prawo energetyczne przepisie art. 23r. Ponieważ przez dwa lata obowiązywania art. 23 ust. 1a) nie ustalono 
metod kontroli przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu pali-
wami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez wymaganej koncesji, Urząd133 jest faktycznie nie 
przygotowany do realizacji skonkretyzowanych przez ustawodawcę zadań kontrolnych. Skutkiem tego m.in. nie 
opracowano metodologii prowadzenia kontroli warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie paliw 
ciekłych (WPC, MPC, OPC, OPZ, podmioty przywożące), nie dokonano doboru przedsiębiorców, u których bę-
dzie prowadzona kontrola przez pracowników Urzędu, jak również nie ustalono planu kontroli przewidzianych do 
realizacji na 2017 r. NIK uznała, że jakkolwiek okoliczności dotyczące struktury Urzędu (w której nie funkcjonuje 
jednostka kontrolna), braki kadrowe i ograniczenia budżetowe miały wpływ na realizację obowiązków w zakresie 
kontroli, to nie stanowią one dostatecznego usprawiedliwienia braku aktywności kontrolnej Prezesa URE, tj. nie-
wypracowania przez dwa lata metodologii kontroli, o której mowa w art. 23 ust. 1a ustawy – Prawo energetyczne. 

Organizacyjne zadania kontroli i monitorowania NCW Prezes URE powierzył DRG134, a od 1 października 2016 r. 
Departamentowi Rynku Paliw Ciekłych. Ośmiu Oddziałom terenowym URE Prezes URE powierzył zadania kon-

                                                           

132  Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Generalnego URE. 
133  Tj. pracownicy DRG, a następnie Departamentu Rynku Paliw Ciekłych. 
134 Regulaminy organizacyjne z dnia 27 grudnia 2013 r. (ze zmianą), 25 lutego 2016 r. i z dnia 26 września 2016 r. 
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troli w zakresie przestrzegania warunków prowadzenia działalności objętej obowiązkiem uzyskania koncesji oraz 
prowadzenia postępowań w zakresie wymierzania kar pieniężnych w zakresie koncesji OPC z wyłączeniami 
wskazanymi w regulaminie organizacyjnym. Oddziały, miały realizować ww. zadania pod nadzorem merytorycz-
nym Dyrektora DRG. Prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat koncesyjnych oraz monitorowanie 
należności z tytułu ww. opłat i kar pieniężnych Prezes URE w Regulaminie organizacyjnym powierzył BDG. 

Zdaniem URE, w świetle przepisów ustawy Prawo energetyczne, w brzmieniu obowiązującym do dnia 2 września 
2016 r., Prezes URE nie posiadał wprost nadanych kompetencji ustawowych do prowadzenia kontroli przedsię-
biorstw z sektora paliw ciekłych, w tym do faktycznego kontrolowania przestrzegania warunków wskazanych w 
koncesji. Uprawnienia takie posiadały natomiast inne organy135 uprawnione do kontroli: jakości paliwa, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska, dozoru technicznego, prawa pracy, prawa miar, prawa podatkowego 
i akcyzowego, czy prawa budowlanego. 

Prezes URE w okresie objętym kontrolą nie wykonywał analizy ryzyka, która byłaby podstawą typowania przed-
siębiorstw do przeprowadzenia kontroli i nie opracowywał rocznych planów kontroli. W latach 2015-2016 (do 
września) Prezes URE nie wydawał upoważnień pracownikom Urzędu do prowadzenia kontroli w siedzibie 
przedsiębiorstwa lub miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej, w zakresie przestrzegania 
warunków udzielonych koncesji, kontroli przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą bez wymaganej 
koncesji oraz kontroli podmiotów realizujących NCW.  

Z uwagi na fakt, że nie sporządzano planów kontroli Prezes URE nie uzgadniał terminów kontroli i nie prowadził 
kontroli u przedsiębiorców sektora paliw ciekłych wspólnie z innymi organami kontrolnymi. Na żądanie organów 
kontrolnych prowadzących kontrole przedsiębiorstw z sektora paliw ciekłych, Prezes URE przekazywał informa-
cję o udzielonych koncesjach i ich zmianach. Od dnia 25 września 2015 r. obowiązywało Porozumienie zawarte 
pomiędzy GIKS, a Prezesem URE. Na jego podstawie Prezes URE, co miesiąc informował GIKS 
o przedsiębiorstwach, które otrzymały koncesję, wystąpiły z wnioskiem o jej udzielenie lub zmianę oraz 
o przedsiębiorstwach którym, koncesja została cofnięta.  

Zdaniem URE nie było także możliwe, aby przy liczbie prowadzonych przez Urząd spraw, wydelegować pracow-
ników do prowadzenia kontroli „w terenie”. Statut URE ukształtował strukturę urzędu i jednocześnie strukturę 
zatrudnienia tak, że realizacja funkcji kontrolnych w siedzibach przedsiębiorstw z sektora paliw ciekłych, nie była 
możliwa. W kolejnych budżetach URE nie przewidziano ani zatrudnienia inspektorów realizujących kontrole pro-
blemowe, ani też nie przydzielono stosownych środków na ich realizację siłami zewnętrznymi. Dyrektor General-
ny URE stwierdził m.in., że do dnia 20 października 2016 r. Urząd nie otrzymał środków, które zapewniałyby 
realizację nowych zadań kontrolnych Prezesa URE. Opracowanie narzędzi do prowadzenia kontroli oraz planów 
kontroli na 2017 r. możliwe będzie najwcześniej po zakończeniu rekrutacji, zatrudnieniu nowych pracowników 
oraz ich przeszkoleniu. Ocenił, że obecne zasoby URE były niewystarczające do wykonania wszystkich nowych 
zadań nałożonych przez ustawodawcę. W uzasadnieniu do projektu poselskiego ustawy o zmianie ustawy Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw uchwalonej w dniu 22 lipca 2016 r. oczekiwano realizacji około 
250 kontroli warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie paliw ciekłych (WPC, MPC, OPC, 
OPZ, podmioty przywożące). 

Prezes URE, dostrzegając problem aktywności „szarej strefy” na rynku paliw ciekłych i w ramach przyznanych 
mu ustawowych kompetencji, przyjął praktykę skrupulatnego weryfikowania przesłanek udzielenia koncesji, pre-
cyzyjnego formułowania przedmiotów i zakresów udzielanych koncesji oraz prowadzenia kontroli bieżących w 
ramach prowadzonych na wniosek przedsiębiorców postępowań w sprawie wydania koncesji. W URE ustalono 
praktykę prowadzenia postępowań kontrolnych wobec przedsiębiorstw z sektora paliw ciekłych opartą na doku-
mentach, która nie wymagała wystawienia upoważnień Prezesa URE do ich prowadzenia. Zgodnie z ustaloną 
praktyką kontrola polegała na analizowaniu i badaniu wpływających do URE dokumentów przedsiębiorców pod 
kątem ujawnienia nieprawidłowości w prowadzonej przez nich działalności koncesjonowanej na etapie udzielania 
koncesji, jak i na etapie zmian koncesji. Kontrola oparta na dokumentach polegała na analizie, czy zakres dzia-
łalności nie wykracza poza udzieloną przez Prezesa URE koncesję lub nie skutkuje prowadzeniem działalności 
bez koncesji. 

                                                           

135  UOKiK, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Głów-
ny Urząd Miar, urzędy skarbowe oraz celne, organy nadzoru budowlanego. 
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W praktyce DRG funkcjonowały również tzw. kontrole interwencyjne podejmowane w przypadku przekazania, 
zgodnie z art. 28a ustawy Prawo energetyczne, przez organy prowadzące kontrolę bezpośrednio w siedzibie 
przedsiębiorstwa energetycznego informacji o naruszeniach prawa, mogących stanowić nieprawidłowości w za-
kresie warunków wykonywania działalności określonych w koncesji lub w przepisach regulujących działalność 
gospodarczą objętą koncesją. 

W kontrolach bieżących i kontrolach interwencyjnych podejmowano czynności wyjaśniające, polegające na we-
zwaniu przedsiębiorcy w trybie art. 28 ustawy Prawo energetyczne do złożenia wyjaśnień lub też wystąpieniu do 
organu, który przekazał informację, z wnioskiem o dodatkowe informacje i dokumenty. W trakcie czynności wyja-
śniających przedsiębiorców wzywano również do przekazania wraz z wyjaśnieniami uwierzytelnionych kopii do-
kumentów związanych z działalnością koncesjonowaną lub prowadzeniem działalności bez koncesji. Dyspozycja 
art. 28 ustawy Prawo energetyczne zabezpieczona była karą pieniężną (art. 56 ust. 1 pkt 7 i 7a ustawy Prawo 
energetyczne) wymierzaną przedsiębiorcom, którzy odmawiali udzielenia informacji, bądź świadomie lub w wyni-
ku niedbalstwa wprowadzali Prezesa URE w błąd. 

Konsekwencją stwierdzenia w kontrolach bieżących i interwencyjnych naruszenia warunków koncesji było 
wszczęcie przez Prezesa URE postępowań administracyjnych w sprawie wymierzenia kary pieniężnej lub cofnię-
cia koncesji. Kontrole bieżące i interwencyjne nie były odrębnie dokumentowane. Dokumentacja była gromadzo-
na w aktach postępowań koncesyjnych oraz postępowań w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. 

Według danych URE w latach 2015 – 2016 (do 31 lipca) w ramach postępowań koncesyjnych na etapie udziela-
nia lub zmiany koncesji przeprowadzono razem 3 267 kontroli bieżących136.  

W wyniku kontroli NIK ustalono137, że w DRG w latach 2015-2016 (do dnia 31 lipca) prowadzono 39 postępowań, 
w związku z ww. zawiadomieniami. Według danych z pięciu Oddziałów z inspekcji handlowych i/lub UOKiK 
otrzymano 67 zawiadomień o wprowadzeniu przez przedsiębiorców do obrotu paliw o niewłaściwych parame-
trach jakościowych, które były przedmiotem dalszych wyjaśnień. Na 13 decyzji Prezesa URE w sprawie wymie-
rzenia kary pieniężnej w związku z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi bez koncesji 
(jedna dotyczyła koncesji WPC i 12 dotyczyło koncesji OPC), siedem postępowań wyjaśniających podjęto w 
związku z zawiadomieniami urzędów celnych, skarbowych i prokuratury, a sześć postępowań w związku 
z postępowaniami w sprawie koncesji prowadzonymi w URE na wniosek przedsiębiorcy. 

W latach 2015-2016 (do 30 września) Prezes URE nie prowadził kontroli podmiotów realizujących NCW. Dyrektor 
DRG uzasadnił to kumulacją obowiązków związanych m.in. z udzielaniem/zmianą koncesji oraz brakami kadro-
wymi Departamentu. Postępowania koncesyjne OPZ oraz postępowania mające na celu weryfikację oraz przyję-
cie zabezpieczeń majątkowych zostały potraktowane w II połowie 2014 r. i w 2015 r. jako priorytetowe ze wzglę-
du na istotne znaczenie dla zapobiegania nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi. 

W latach 2015-2016 (do 30 września) Prezes URE nie prowadził kontroli przedsiębiorców realizujących NCR, 
bowiem nie zostały wydane przez ministra właściwego do spraw energii rozporządzenia wykonawcze w sprawie 
metodologii dokonywania obliczeń na potrzeby sprawozdań rocznych podmiotów realizujących NCR oraz w 
sprawie wzoru sprawozdań. Prezes URE wyjaśnił, że nie informował Ministra Energii, że przez brak przepisów 
wykonawczych jego kompetencje w zakresie kontroli NCR nie były realizowane, gdyż w jego opinii do monitoro-
wania wydawania przez organy administracji rządowej przepisów wykonawczych do ustaw powołane zostało 
Rządowe Centrum Legislacji. 

                                                           

136  W 2014 r. prowadzonych było 3 119 postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji związanych z paliwami ciekłymi, w 2015 r. 
prowadzonych było 2 147 postępowań w sprawie udzielenia lub zmiany koncesji związanych z paliwami ciekłymi (co stanowiło 26% 
koncesji ważnych na 31 grudnia 2014 r., w 2016 r. (do 31 lipca) prowadzonych było 1 120 ww. postępowań (co stanowiło 13% konce-
sji ważnych na 31 grudnia 2015 r.). 

137  W URE nie prowadzono odrębnej ewidencji (statystyki) umożliwiającej określenie liczby kontroli interwencyjnych podjętych w związku 
z zawiadomieniami organów administracji publicznej, które przeprowadziły kontrole w siedzibach przedsiębiorstw z sektora paliwo cie-
kłych oraz w wyniku zawiadomień prokuratury lub skarg obywatelskich. W 2014 r. w DRG prowadzonych było 18 postępowań w spra-
wie sankcyjnego cofnięcia koncesji na paliwa ciekłe lub wymierzenia kary pieniężnej w związku z możliwością nieprzestrzegania obo-
wiązków wynikających z koncesji na paliwa ciekłe lub wymierzenia kary pieniężnej za brak koncesji, w 2015 r. były 23 takie postępo-
wania, w 2016 r. (do 31 lipca) było 16 ww. postępowań. 
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Prezes URE realizował obowiązek sporządzania zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku paliw cie-
kłych i biopaliw ciekłych (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o biokomponentach) oraz przekazania go ministrom właściwym 
do spraw: finansów publicznych, energii, rynków rolnych, środowiska oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego. 

Prezes URE w oparciu o sprawozdania roczne podmiotów realizujących NCW138 rozliczał realizację tego celu139 
w odniesieniu do poszczególnych podmiotów. Na podstawie sprawozdań rocznych (zebranych w 2015 r. od 24 
podmiotów) ustalono udział140 biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych 
i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych na potrzeby własne. Wykaz 
20 podmiotów zobowiązanych do realizacji w 2016 r. NCW URE ustaliło w oparciu o sprawozdania kwartalne 
przekazane przez producentów na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o biokomponentach za I i II kwartał 2016 r. 

W URE nie wprowadzono procedury wewnętrznej monitorowania realizacji NCW. W przypadku braku uchybień w 
realizacji NCW proces monitorowania w DRG kończyła notatka podsumowującą zebrane informacje. Natomiast w 
przypadku stwierdzenia uchybienia w realizacji NCW w DRG wszczynano postępowanie administracyjne w spra-
wie wymierzenia kary pieniężnej. Część tych działań była prowadzona ze zwłoką. DRG np. dopiero w maju 
2016 r. pozytywnie ocenił realizację NCW przez dwóch przedsiębiorców, jedna ocena dotyczyła realizacji celu w 
2013 r., a druga realizacji celu w 2014 r. W innym przypadku pismem z dnia 19 kwietnia 2016 r. Dyrektor DRG 
zawiadomił przedsiębiorcę realizującego NCW o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie wymierzenia kary 
pieniężnej w związku z możliwością niezapewnienia w 2013 r. realizacji tego obowiązku. W dniu 30 grudnia 
2015 r. Prezes URE nałożył karę na przedsiębiorcę, który nie zapewnił realizacji NCW na wymaganym poziomie 
w 2011 r. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w dniu 23 lipca 2013 r., a Prezes URE informował przed-
siębiorcę o nowym terminie załatwienia sprawy. Dyrektor DRG wyjaśnił m.in., że przepisy prawa nie przewidują 
terminów na wszczęcie postępowań administracyjnych w związku ze sprawozdawczością na podstawie ustawy 
o biokomponentach, jak również nie jest możliwe przedawnienie wszczęcia i wymierzenia kar pieniężnych za te 
naruszenia, co nie czyniło tych postępowań sprawami o najwyższym priorytecie. 

Spośród 24 podmiotów, które złożyły sprawozdania z realizacji NCW w 2014 r. dwa nie zrealizowały celu na 
wymaganym prawem poziomie. W 2015 r. jeden podmiot zobowiązany do realizacji NCW nie wykonał tego obo-
wiązku na wymaganym poziomie. Wobec ww. podmiotów DRG prowadziło postępowania wyjaśniające, które 
w przypadku potwierdzenia braku realizacji NCW zostaną zakończone wymierzeniem kary przez Prezesa URE. 

Na podstawie sprawozdań rocznych składanych przez podmioty realizujące NCW w 2014 r. prowadzono 21 po-
stępowań wyjaśniających, a w 2016 r. 19 postępowań. W 2015 r. DRG z uwagi na działania związane z konce-
sjami OPZ nie podejmował czynności wyjaśniających związanych z realizacją NCW. W latach 2014 r. – 2016 (do 
31 sierpnia) Prezes URE na podstawie przepisów ustawy o biokomponentach141 wymierzył 33 kary na kwotę 
1 994,8 tys. zł. 

DRG z opóźnieniem reagował na nieterminowe przekazanie sprawozdania kwartalnego na podstawie 
art. 30 ust. 1 ustawy o biokomponentach wszczynając postępowanie w sprawie wymierzenia kary w okresie od 
czterech do siedmiu miesięcy po terminie przekazania sprawozdania. Realizację NCW za rok 2011, rok 2013 i 
rok 2014 rozliczano dopiero w 2016 r. W wyniku tego, postępowanie w sprawie wymierzenia kary podmiotowi, 
które nie zrealizował NCW w 2013 r. wszczęto dopiero w kwietniu 2016 r. tj. niemal dwa lata po upływie terminu 
przekazania sprawozdania. Natomiast karę niezapewnienia realizacji NCW w 2011 r. wymierzono w grudniu 
2015 r., podczas gdy sprawozdanie roczne przedsiębiorca złożył w 29 maja 2012 r. W ocenie NIK postępowania 
w sprawie wymierzania kar powinny być wszczynane bezzwłocznie, gdyż tylko wtedy kara realizuje prewencyjny 

                                                           

138  Obowiązki sporządzania raportu kwartalnego i monitorowania NCW wynikały odpowiednio z art. 30 ust. 4 i z art. 30b ust. 1 ustawy o 
biokomponentach. 

139  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w spawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2013-2018 (Dz.U. z 
2013 r. poz. 918) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na la-
ta 2014 i 2015 (Dz.U. z 2013 r. poz. 1052). 

140 W 2014 r. wyniósł: 7,77% wśród przedsiębiorców, którzy nie skorzystali z możliwości redukcji NCW (wobec wymaganego 7,1%); 
6,06% wśród przedsiębiorców, którzy skorzystali z możliwości redukcji NCW (współczynnik redukcyjny 0,85). Poziom realizacji NCW 
w 2015 r., wyliczony na podstawie danych zebranych w 2016 r. od 19 podmiotów, wyniósł: 7,19% wśród przedsiębiorców, którzy nie 
skorzystali z możliwości redukcji NCW; 6,05% wśród przedsiębiorców, którzy skorzystali z możliwości redukcji NCW. Wyniki monito-
rowania NCW Prezes URE publikował w sprawozdaniach rocznych ze swojej działalności (które przekazuje Ministrowi Energii) oraz w 
Biuletynie URE. 

141  Wymierzone na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5, 7a, 8 ustawy o biokomponentach (trzy kary w latach 2015-2016). 
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cel jej wymierzenia i wskazania przedsiębiorcy sposobu realizacji nałożonych na niego obowiązków zgodnie 
z przepisami prawa. 

Prezes URE nie analizował i nie postrzegał sprawozdań kwartalnych producentów i sprawozdań rocznych pod-
miotów realizujących NCW jako ewentualnego źródła informacji o przedsiębiorstwach działających w szarej stre-
fie. W szczególności nie analizowano liczby podmiotów składających sprawozdania, względem liczby podmiotów 
zobowiązanych ustawowo do realizacji NCW. Na gruncie ustawy o biokomponentach Prezes URE ograniczał 
swoją rolę do agregowania danych z przesłanych mu sprawozdań kwartalnych oraz monitorowania poziomu 
realizacji NCW na podstawie sprawozdań rocznych. Przy czym tylko Prezes URE miał możliwość wskazania 
podmiotów realizujących NCW, bowiem to Urząd dysponował informacjami o przedsiębiorstwach posiadających 
koncesję WPC i OPZ. Lista podmiotów zobowiązanych według Prezesa URE do realizacji NCW mogła być nie-
pełna. Ustalając podmioty realizujące NCW Prezes URE brał pod uwagę jedynie wykaz producentów składają-
cych sprawozdania kwartalne oraz podmioty, które złożyły sprawozdanie roczne.  

 Według URE w 2014 r. 24 przedsiębiorców realizowało NCW. Natomiast w zbiorczym raporcie kwartalnym za 
IV kwartał 2014 r. wymieniono 29 producentów i 38 podmiotów dokonujących nabycia wewnątrzwspólnotowe-
go lub importu paliw ciekłych (obliczenie URE na podstawie danych MF pn. »Zestawienie podmiotów sprowa-
dzających paliwa i biopaliwa ciekłe oraz biokomponenty dopuszczone do obrotu na terenie RP w ramach na-
bycia wewnątrzwspólnotowego«).” 

 W 2015 r. 19 podmiotów realizowało NCW, podczas gdy w zbiorczym raporcie kwartalnym za IV kwartał 
2015 r. na liście producentów było 21 przedsiębiorców, a MF jako importerów paliw i biopaliw ciekłych identy-
fikował 26 przedsiębiorców. Aktywne koncesje OPZ posiadało 93 przedsiębiorców. Według URE z tej grupy 
na koniec 2015 r. 35 podmiotów mogło być zobowiązane do realizacji NCW 

 Na liście podmiotów realizujących NCW w 2016 r. Prezes URE umieścił 20 przedsiębiorców, choć w zbior-
czym raporcie kwartalnym za II kwartał 2016 r. producentów było 29, MF zidentyfikował 27 importerów, 
a koncesje OPZ posiadało 31 przedsiębiorstw.  

W okresie objętym kontrolą w systemie „Bazy URE” nie była ewidencjonowana lista podmiotów realizujących 
NCW oraz nie była odnotowywana informacja o przekazaniu sprawozdań rocznych przez te podmioty. 

Zdaniem Prezesa URE w przepisach ustawy o biokomponentach oraz ustawy o systemie monitorowania nie 
sposób odnaleźć żadnej podstawy do dokonywania analizy wpływu szarej strefy na funkcjonowanie rynku paliw. 
Prezes URE wskazał, że nie stanowią jej wspomniane kompetencje Prezesa URE w zakresie rozliczania obo-
wiązku realizacji NCW oraz NCR, czy obsługi sprawozdawczości. 

W URE nie wprowadzono procedury wymierzania kar pieniężnych przez Prezesa URE. W celu zapewnienia 
jednolitej metodologii ustalania wysokości kar pieniężnych w dniu 21 listopada 2011 r. Prezes URE zatwierdził do 
stosowania przez DRG i Oddziały „Zasady ustalania kar pieniężnych za naruszenie warunków koncesji na obrót 
paliwami ciekłymi”. 

W latach 2014-2016 (do 31 sierpnia) Prezes URE wymierzył 373 kary z tytułu nieprzestrzegania obowiązków 
wynikających z koncesji w zakresie paliw ciekłych142 na kwotę ogółem 8 378,7 tys. zł, 27 kar w łącznej kwocie 
112,5 tys. zł na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 7, 10 i 12 ustawy Prawo energetyczne143 oraz 18 kar na kwotę ogó-
łem 1 243,8 tys. zł z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej bez ważnej koncesji144 (WPC, OPC, OPZ). 

Kary wymierzono na podstawie dokumentów i wyjaśnień przekazanych przez przedsiębiorcę po wystąpieniu 
Urzędu na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne oraz na podstawie dokumentów uzyskanych od 
organów prowadzących kontrolę lub prokuratury rejonowej. Postępowanie wyjaśniające podejmowano w związku 
z zawiadomieniami innych organów lub w związku z ujawnieniem okresowego prowadzenia działalności bez 
koncesji w trakcie prowadzonego na wniosek przedsiębiorcy postępowania w sprawie koncesji. 

                                                           

142  Art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne. 
143 Kary nieewidencjonowane w księgach rachunkowych URE, stanowiły dochody Skarbu Państwa uiszczane na konto właściwego 

Urzędu Skarbowego. 
144  j.w. 
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Wymierzone przez Prezesa URE w trakcie lub po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia lub zmiany 
koncesji kary pieniężne pozostawały bez wpływu na wynik postępowania koncesyjnego. W Urzędzie przyjęto, że 
kara pieniężna wymierzona z tytułu prowadzenia działalności bez koncesji lub w związku z naruszeniem warun-
ków koncesji nie stanowiła przesłanki odmowy udzielenia koncesji w związku z niedawaniem rękojmi prawidło-
wego wykonywania działalności objętej koncesją. Poza tym przyjmowano, że uzyskując koncesję lub zmianę 
decyzji koncesyjnej przedsiębiorca zaprzestaje naruszenia prawa, a kara ma charakter prewencyjny uświadamia-
jący obowiązki związane z koncesją. W latach 2015-2016 (do 31 sierpnia) w związku z wymierzoną przez Preze-
sa URE karą pieniężną, w wyniku podejmowanych dalszych działań mających na celu ustalenie, czy mają miej-
sce dalsze naruszenia warunków koncesji cofnięto dwie koncesje OPC. 

Dochody za lata 2015-2016 (do 31 lipca) z tytułu opłaty koncesyjnej wniesione przez przedsiębiorstwa sektora 
paliw ciekłych wyniosły w sumie: 53 614,2 tys. zł145. Zaległości, które BDG na podstawie dostępnych danych z 
systemu finansowo-księgowego mogło ustalić tylko dla koncesji OPC za 2015 r. wynosiły 630,2 tys. zł. 

W URE w okresie objętym kontrolą nie był uregulowany w procedurach wewnętrznych proces monitorowania i 
kontrolowania wnoszenia opłat koncesyjnych przez przedsiębiorców. Zadania te były realizowane przez BDG na 
podstawie zwyczajowej praktyki. Windykacja należności z tytuły opłat koncesyjnych i kar pieniężnych wymierzo-
nych przez Prezesa URE146 została uregulowana w procedurze wewnętrznej obowiązującej od dnia 25 lipca 
2011 r.  

System informatyczny „Bazy URE” nie posiadał funkcjonalności generowania raportu, która pozwalałaby na au-
tomatyczne ustalenie listy przedsiębiorców zobowiązanych do wniesienia opłaty w danym roku. Na podstawie 
systemu „Bazy URE” BDG ustalało listę przedsiębiorców (lista aktualizowana w trakcie roku budżetowego) która, 
była podstawą monitorowania wnoszenia opłat koncesyjnych, tj. ustalenia realizacji obowiązku wniesienia opłaty, 
wezwania przedsiębiorcy do wniesienia opłaty lub wezwania do nadesłania formularza z wyliczeniem opłaty kon-
cesyjnej. 

W dniu 18 stycznia 2014 r. BDG ustaliło, że opłaty za 2012 r. w minimalnej wysokości 200,0 zł wniesiono z tytułu 
2 303 koncesji OPC i WPC, w tym 100 przedsiębiorców posiadających te koncesje, wniosło najniższą opłatę i 
wykazało zerową wartość przychodu, co oznacza, iż faktycznie nie prowadzili oni działalności objętej tymi konce-
sjami.  

Podstawą wprowadzenia należności z tytułu opłat do systemu rachunkowości URE był formularz przedsiębiorcy 
lub decyzja Prezesa URE ustalająca wysokość opłaty koncesyjnej. W sytuacji nieskuteczności kierowanych do 
przedsiębiorcy wezwań do uregulowania należności z tytułu opłaty koncesyjnej lub przedstawienia informacji 
dotyczących obliczenia tej opłaty wydawano decyzje w sprawie ustalenia wysokości zaległej opłaty koncesyjnej 
płatnej na konto URE, w przypadku braku płatności upomnienie i tytuł wykonawczy147. 

W 2015 r. wszczęto 908 postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia wysokości opłaty koncesyjnej w 
zakresie paliw ciekłych. W 2016 r. (do 31 lipca) wszczęto kolejne 710 postępowań. Około 80% ww. postępowań 
dotyczyło opłat koncesyjnych za lata 2013 – 2014148. Monitorowanie wniesienia opłaty lub ustalanie jej wysokości 
w latach 2015-2016 (do 30 września) przez BDG następowało w okresie nie przekraczającym jednego roku. 

                                                           

145  Koncesja WPC 5 304,0 tys. zł, koncesja MPC 337,1 tys. zł, PPC 33,6 tys. zł, koncesja OPC dochody ustalone tylko dla 2015 r. 
44 389,0 tys. zł i koncesja OPZ 3 550,5 tys. zł. 

146 Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Generalne Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji 

przekazywania dokumentacji do windykacji należności oraz rozpatrywania wniosków o odroczenie terminu płatności, rozłożenia płat-
ności na raty i umorzenia należności w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Generalnego Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania poprzedzającego przekazanie do 
windykacji kar pieniężnych wymierzonych prawomocnymi decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W DRG wprowadzono do-
datkowo instrukcję wewnętrzną z dnia 17 grudnia 2013 r. dotyczącą przekazywania dokumentów do windykacji należności, która m.in. 
nakładała na pracowników Departamentu obowiązek odnotowania w systemie „Bazy URE” zapłacenia kary pieniężnej i sprawdzenia, 
czy fakt ten został w tym systemie odnotowany. 

147  Na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 559 ze 
zm.). 

148  Około 80% dotyczyło należności z tytułu opłat za lata 2012-2014. Wydział Rachunkowości i Rozliczeń Opłat Koncesyjnych w dniach 
15 października 2013 r. i 12 listopada 2013 r. przekazał do windykacji łącznie dokumentację 872 przedsiębiorstw, które nie wniosły 
opłaty za 2012 r. W dniach 23 kwietnia i 18 maja 2015 r. przekazano dokumentację łącznie 677 przedsiębiorców, którzy nie wnieśli 

 



Ważniejsze wyniki kontroli 

65 

W wyniku podejmowanych przez BDG działań (do 31 lipca 2016 r.) wydano 480 decyzji ustalających wysokość 
opłaty koncesyjnej. W skontrolowanych ośmiu decyzjach149 stwierdzono, że decyzje były wydawane po roku lub 
nawet dwóch latach po terminie, w jakim opłata powinny być wniesiona do URE. Decyzje były wydawane 
w czasie dłuższym niż 60 dni od wszczęcia postępowania, jednak przedsiębiorcy nie byli zawiadamiani o nowym 
terminie załatwienia sprawy150. 

Główna Księgowa uzasadniła taki termin podejmowania działań windykacyjnych, w tym wydawania decyzji usta-
lających wysokość opłaty koncesyjnej, zbyt niskim zasobem kadrowym BDG151. Podejmując w 2015 r. działania w 
zakresie uporządkowania kilku postępowań administracyjnych toczących się przeciwko temu samemu przedsię-
biorcy, zdecydowano o wydawaniu jednej decyzji ustalającej wysokość należności obejmującej kilka lat począw-
szy od najwcześniej wszczętego postępowania. Działania takie ograniczały ponoszone przez URE koszty (m.in. 
koszty doręczenia do przedsiębiorców zawiadomień, upomnień) oraz angażowanie pracowników do wykonywa-
nia czynności powtarzalnych w postępowaniu administracyjnym wobec tego samego przedsiębiorcy. 

Dane o opłatach koncesyjnych od 2014 r. zawarte były w systemie finansowo – księgowym (f-k). Po wprowadze-
niu wskazanego przez koncesjonariusza w formularzu opłaty koncesyjnej przychodu z objętej koncesją działalno-
ści gospodarczej system wyliczał należną opłatę. Dane w systemie f-k dostępne były wyłącznie dla upoważnio-
nych pracowników BDG. Z uwagi na powyższe pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu, którzy 
zajmowali się sprawami związanymi z tymi koncesjami, nie mieli bezpośredniego dostępu do informacji 
o wysokości wnoszonych opłat koncesyjnych oraz o zaległościach w ich wnoszeniu. W okresie objętym kontrolą 
BDG nie przekazywało cyklicznie DRG i Oddziałom informacji o stanie wpłat oraz zaległościach w opłatach kon-
cesyjnych, uiszczaniu opłaty w najniższej wysokości lub uiszczania opłaty bez wykazywania przychodów. Infor-
macje takie przekazywano po wystąpieniu komórki organizacyjnej Urzędu do BDG. Komórki organizacyjne URE 
występowały o informację o stanie wpłat z tytułu opłaty koncesyjnej oraz o przekazanie formularza opłaty w trak-
cie postępowań koncesyjnych, postępowań w sprawie wymierzenia kary lub w sytuacji braku kontaktu z konce-
sjonariuszem zgłaszanym przez inne organy. 

W związku z naruszeniem warunków koncesji (brak opłat koncesyjnych) w latach 2015-2016 (do września) cof-
nięto 138 koncesji (przyczyna samodzielna lub jedna z przyczyn wydania decyzji). Decyzje były wydawane rów-
nież w związku z informacjami przekazanymi z inicjatywy BDG – wskazano pięć takich przypadków. 

W latach 2015-2016 wystawiono 708 upomnień dotyczących opłat koncesyjnych i prawomocnych kar pieniężnych 
w zakresie paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz wystawiono 708 tytułów wykonawczych. 

W latach 2015-2016 (do 30 września) DRG przekazał do BDG w celu podjęcia działań windykacyjnych 35 decyzji 
w sprawie wymierzenia kary na kwotę ogółem 1 104,7 tys. zł. Z 35 decyzji przekazanych do BDG 20 decyzji (na 
kwotę 841,5 tys. zł) DRG przekazał w okresie od pięciu miesięcy do pięciu lat od ich uprawomocnienia. Działa-
niem nierzetelnym było zaniechanie przez DRG niezwłocznego przekazywania spraw do BDG, w celu podjęcia 
działań windykacyjnych. Znaczny upływ czasu pomiędzy wymierzeniem kar, a podjęciem windykacji przez URE 
sprawia, że skuteczne ich wyegzekwowane jest utrudnione, a należności SP mogą być uszczuplone. 

Prezes URE nie podjął działań w sprawie opóźnień w prowadzeniu procesów windykacji oraz zmniejszenia ob-
ciążenia Urzędu z tytułu egzekwowania kar pieniężnych uiszczanych na konta Urzędów Skarbowych. Kary płatne 
na konto US nie były ujmowane w systemie rachunkowości URE, a Urząd mimo, że nie był beneficjentem wpłaty 
wykonywał czynności w procesie egzekucji. US, beneficjent wpłaty z tytułu kary, natomiast prowadził egzekucję 
na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez URE. 

                                                                                                                                                                                     

opłaty za 2013 r. Pomiędzy 23 października a 26 listopada 2015 r. ww. Wydział przekazał do windykacji dokumentację 
928 przedsiębiorstw, które nie wniosły opłaty za 2014 r. 

149  Wybranych według kryterium najwyższej kwoty (w sumie decyzje na kwotę 219,9 tys. zł dotyczące opłat za lata 2011-2015), wydanych 
w latach 2015-2016 

150  Prezes URE ma obowiązek zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., 
wskazać nowy termin załatwienia sprawy z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy. 

151  W wydziale zajmującym się dochodami URE średnioroczne zatrudnienie (według metodologii Rb-70) w latach 2014-2016 wynosiło od 
3,54 do 3,05 etatu przy średniorocznym obciążeniu w zakresie m.in. opłat do rozliczenia, upomnień, potwierdzenia sald od 10,0 tys. 
do 15,7 tys. spraw. W wydziale zajmującym się windykacją średnioroczne zatrudnienie (według metodologii Rb-70) w latach 2014-
2016 wynosiło od 3,13 do 3,94 etatu. Na pracownika przypadało od ośmiuset do 2,4 tys. spraw.  
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W ocenie NIK Prezes URE niedostatecznie wykorzystywał możliwości związane z monitorowaniem wnoszenia 
opłat koncesyjnych w celu rozpoznawania zjawiska szarej strefy. W szczególności nie były systematycznie 
i w sposób sformalizowany przekazywane przez BDG do DRG oraz Oddziałów informacje o zaległościach w 
opłatach koncesyjnych oraz informacje o przedsiębiorstwach uiszczających opłatę w najniższej wysokości (w tym 
nie wykazujące działalności objętej udzielona koncesją). Wyodrębnienie takich przedsiębiorców może być sygna-
łem, że prowadzą działalność w szarej strefie.  

4.2.4. Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji 

Prezes UOKiK zarządza Systemem Monitorowania i Kontrolowania Jakości Paliw, zwanym „Systemem”, którego 
celem jest m.in. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych okre-
ślonych w przepisach. Cel ten jest realizowany poprzez monitorowanie pod względem statystycznym jakości 
paliw ciekłych i biopaliw wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski na stacjach paliwowych i zakładowych 
w celu sporządzenia raportu dla KE (tzw. część europejska systemu). Ma on również przeciwdziałać obrotowi i 
wyeliminowaniu z rynku paliw niespełniających wymagań jakościowych, poprzez objęcie kontrolą całego łańcu-
cha dystrybucji (tzw. pozostałe kontrole lub część krajowa systemu). Sporządzane corocznie przez Prezesa UO-
KiK zbiorcze raporty dla Rady Ministrów obejmowały wyniki zarówno części europejskiej systemu, jak i pozosta-
łych kontroli. 

Zadania związane z zarządzaniem systemem Prezes UOKiK realizował przy pomocy Inspekcji Handlowej, która 
prowadzi kontrole jakości paliw dostępnych na rynku. Analizę jakości paliwa prowadziły laboratoria posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, które są niezależne od kontrolowanych przedsiębiorców.  

4.2.4.1. Monitorowanie rynku obrotu paliwami ciekłymi, w tym wy-
korzystanie systemów informatycznych 

Stosowane ewidencje i systemy informatyczne  

UOKiK do realizacji celów wynikających z art. 12 ust 2 pkt 1-5 ustawy o systemie monitorowania wykorzystuje 
system informatyczny e-Inspektor152. Ustawa nałożyła na Prezesa UOKiK m.in. nastepujące obowiązki mi.in.: 

 prowadzenie wykazu przedsiębiorców, stacji paliwowych i zakładowych do celów kontrolnych, 

 określanie minimalnej liczby stacji paliwowych i zakładowych przeznaczonych do kontroli jakości paliwa 
(losowanie podmiotów), 

 wybieranie do kontroli dodatkowych podmiotów (poza losowanymi), 

 gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących jakości paliw (w tym również 
opracowywanie rocznych zbiorczych raportów dla Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej (KE)). 

Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania zakładała rozszerzenie i zmianę systemu monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw, dlatego też powstały w 2004 r. system informatyczny należało rozbudować, tak by 
dostosować jego wszystkie funkcje do nowych wymagań. Między innymi rozszerzony został zakres podmiotowy 
oraz przedmiotowy kontroli. W celu zrealizowania zadań nałożonych na Prezesa UOKiK przez nową ustawę i 
prowadzenia przez Inspekcję Handlową (IH) efektywnych kontroli jakości paliw konieczne było utworzenie wyka-
zów nowych podmiotów, które będą podlegały kontroli, w szczególności: 

 producentów paliw, 

 przedsiębiorców zajmujących się transportowaniem paliw, 

 przedsiębiorców zajmujących się magazynowaniem paliw, 

 stacji paliwowych i stacji zakładowych, na których sprzedawany jest gaz skroplony (LPG), 

 stacji paliwowych i stacji zakładowych, na których sprzedawany jest sprężony gaz ziemny (CNG), 

 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lekkiego oleju 
opałowego,  

                                                           

152  Podstawą do opracowania tego systemu informatycznego była poprzednio obowiązująca ustawa o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 34 poz. 293, ze zm.).  
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 właścicieli i użytkowników wybranych flot,  

 rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek. 

Ponadto konieczne było również stworzenie mechanizmów informatycznych umożliwiających m.in. nadawanie 
numerów identyfikacyjnych ww. podmiotom, losowanie podmiotów oraz gromadzenie i przetwarzanie danych 
statystycznych dotyczących wyników kontroli jakości paliw, w tym w celu sporządzania raportów dla Rady Mini-
strów oraz Komisji Europejskiej. 

W związku z tak znaczącym rozszerzeniem zakresu zadań Zarządzającego systemem monitorowania i kontrolo-
wania jakości paliw (Prezesa UOKiK) oraz Inspekcji Handlowej zasadne było rozbudowanie systemu informa-
tycznego e-Inspektor i dostosowanie go do nowych wymagań. Tak ukształtowany system (z usprawnieniami) 
działa do dziś. W kontrolowanym okresie nie prowadzono żadnych prac nad nowymi systemami informatycznymi. 
System został opracowany tak, by jego możliwości optymalnie zaspokajały potrzeby obsługi procesu kontroli 
jakości paliw. Funkcjonalność systemu e-Inspektor jest na bieżąco dostosowywana do aktualnych potrzeb syste-
mu monitorowania i kontrolowania jakości paliw.  

W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o systemie monitorowania, planowane jest dodanie do systemu e-
Inspektor funkcjonalności eksportowania wykazów podmiotów dokonujących obrotu paliwami w celu ich upublicz-
niania w Biuletynie Informacji Publicznej UOKiK. Według stanu na dzień 1 sierpnia 2016 r. z systemu e-Inspektor 
korzystał wyłącznie UOKiK. W przyszłości planowane jest również połączenie systemem e-Inspektor UOKiK z 
WIIH, tak aby dane o wynikach kontroli były wprowadzane na bieżąco – online. Projekt ten ze względu na koszty 
został odłożony, ustępując miejsca pilniejszym zadaniom (np. funkcji generowania wykazów podmiotów w celach 
ich publikacji w BIP, rozbudowie istniejących wykazów o paliwa stałe). 

Wykorzystanie baz danych 

W systemie e-Inspektor były prowadzone wykazy podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 – 3 ustawy o 
systemie monitorowania. System posiadał możliwość identyfikacji podmiotów zarówno według rodzaju prowa-
dzonej działalności, jak i z uwzględnieniem oferowanych gatunków paliw. Informacje o podmiotach zajmujących 
się obrotem paliwami pochodzą z różnych źródeł, jednakże przede wszystkim z informacji przekazywanych przez 
inspektorów z WIIH. Do celów kontrolnych najistotniejsze informacje to nazwa podmiotu, jego dokładna lokaliza-
cja (dane adresowe oraz położenie GPS) i oferowane gatunki paliw.  

Dane dotyczące podmiotów nadzorowanych pod względem jakości paliwa (tj. przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych 
oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw) były gromadzone i aktualizowane przede wszystkim na podstawie 
danych pochodzących z rejestrów IH. Informacje do wykazu rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny 
użytek pochodzą ze strony internetowej Agencji Rynku Rolnego. 

W przypadku kontroli jakości paliw przeprowadzanej na stacjach paliw i uzyskania negatywnych wyników inspek-
torzy WIIH w toku kontroli pozyskiwali dane o dostawcach paliwa na stację, na której kontrola wykazała paliwo 
niespełniające wymagań jakościowych. Wówczas zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania Pre-
zes UOKiK wyznaczał do kontroli dostawcę tego paliwa. W toku takich kontroli poszukiwane były informacje 
o dostawcach tych paliw u których istnieje możliwość poboru próbek paliw, tj. posiadających zbiorniki stacjonarne 
i tam była prowadzona kontrola.  

Wykazy podmiotów są na bieżąco uzupełniane i aktualizowane na podstawie informacji otrzymywanych w trakcie 
prowadzonych kontroli jakości paliw przez inspektorów WIIH. Informacje dotyczące bieżących kontroli 
przechowywane są w tzw. dziennikach kontroli, w których na bieżąco weryfikowane są informacje o 
kontrolowanych podmiotach. 

Baza e-Inspektor jest weryfikowana głównie o dane pochodzące z informacji przekazywanych przez inspektorów 
z WIIH oraz z tzw. sygnałów z rynku (np. skarg kierowców).  

Wyjątkiem jest wykaz rolników, którzy wytwarzają biopaliwa na własny użytek. Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 3 
ustawy o systemie monitorowania UOKiK uaktualnia ten wykaz na podstawie danych publikowanych na stronie 
internetowej Agencji Rynku Rolnego.  

W trakcie planowania kontroli, przed przekazaniem informacji do WIIH, w każdym przypadku wylosowany lub 
wybrany do kontroli podmiot jest weryfikowany w oparciu o dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym 
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lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podobnie w przypadku, gdy przed 
rozpoczęciem kontroli inspektorzy WIIH stwierdzą, że np. nazwa podmiotu wskazanego do kontroli jest 
niewłaściwa, przekazują te informacje do UOKiK, w celu aktualizacji prowadzonych wykazów. 

4.2.4.2. Analizy ryzyka 

Źródłami informacji o paliwach niewłaściwej jakości były skargi przekazywane przez konsumentów do organów IH 
i do UOKiK oraz informacje z Policji, organów celnych oraz podmiotów działających na rzecz ochrony konsumen-
tów. Konsumenci mieli możliwość przekazywania informacji do UOKiK za pomocą formularza Zgłoszenia paliwa 
złej jakości dostępnego na stronie internetowej UOKiK153. Prezes UOKiK zapoznawał się też z raportami branżo-
wymi (raporty zewnętrze) dotyczącymi wszelkich nieprawidłowości, które występują na rynku paliw. 

Kontrole w podmiotach o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 6-10 oraz art. 13 ustawy o systemie monitorowania 
prowadzone były w podmiotach wylosowanych oraz wyznaczonych na podstawie informacji o niewłaściwej jako-
ści paliw (WIIH na podstawie corocznie ustalanego Programu kontroli jakości paliw mają obowiązek przekazywa-
nia do UOKiK informacji na temat niewłaściwej jakości paliw). UOKiK do kwalifikowania podmiotów do kontroli nie 
korzystał z zewnętrznych raportów i opracowań analitycznych.  

Prezes Urzędu koncentrował swoje działania na kontrolach jakości paliw i w tym zakresie prowadził analizę ryzy-
ka. Urząd uczestniczył w pracach nad zmianami przepisów ustawy o systemie monitorowania. Uwzględniono154 
m.in. postulat, dzięki któremu w obowiązującym od dnia 2 września 2016 r. stanie prawnym, w toku kontroli in-
spektor WIIH obowiązany jest do sprawdzenia, czy przedsiębiorca posiada koncesję na obrót paliwami. 

Uwzględniając cel działania sytemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, działalność UOKiK skupiona 
była na eliminowaniu z obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych, niezależnie od rodzaju podmiotu, 
który takie paliwo wprowadza do obrotu155. Co roku w około 70% zbadanych próbkach kwestionuje się tylko nie-
spełnienie wymagań jednego parametru, natomiast rzadko zdarzają się przypadki przekroczenia parametru 
w znaczącym stopniu.  

4.2.4.3. Skuteczność kontroli 

Kontrole prowadzone w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie o systemie monitorowania do przeprowadzania kontroli, zabezpieczania 
dowodów, pobierania i badania próbek oraz postępowania kontrolnego stosowano przepisy ustawy o IH. Na 
mocy art. 79 ust. 2 pkt 3 u.o.s.d.g.156 zlikwidowano obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczę-
cia przez organy IH kontroli przeprowadzanej na podstawie przepisów ustawy o systemie monitorowania. 

Inspektorzy IH – w związku z postanowieniem art. 12 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania oraz wymogami 
programów kontroli jakości paliw zobowiązani byli do uzupełniania danych dotyczących kontrolowanych podmio-
tów w zakresie gatunków sprzedawanego paliwa, liczby dystrybutorów oraz badania dokumentów dotyczących 
pochodzenia paliwa, dostawców paliwa, jakości pobranego paliwa (świadectwa jakości), a także do zbierania i 
bieżącego przekazywania do dyspozytora w UOKiK informacji o stacjach, w których sprzedawane są biopaliwa 
ciekłe.  

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 6-9 ww. ustawy o systemie monitorowania Zarządzający systemem (Prezes UO-
KiK) określił w odniesieniu do paliw ciekłych, biopaliw i LPG minimalne liczby kontrolowanych stacji paliwowych 
oraz stacji zakładowych, przedsiębiorców wytwarzających i magazynujących paliwa, a także z hurtowni. Przepisy 
te dotyczą odpowiednio zarówno europejskiej, jak i krajowej części systemu. 

Prezes UOKiK korzystał z uprawnienia określonego w art. 13 ustawy o systemie monitorowania wyznaczając 
dodatkowo stacje paliwowe i zakładowe, hurtownie lub przedsiębiorców do kontroli, w przypadku uzyskania in-
formacji o niewłaściwej jakości paliw lub okoliczności wskazujących na możliwość jej wystąpienia. 

                                                           

153  https://www.uokik.gov.pl/zgloszenie_paliwa_zlej_jakosci_formularz.php [2016.11.29]. 
154  W ustawie z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 
155  Pismo Dyrektora DIH z 20 września 2016 r., znak DIH-0910-1(9)/16/MR. 
156  Obowiązuje od 3 marca 2009 r. na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 ze zm.). 

https://www.uokik.gov.pl/zgloszenie_paliwa_zlej_jakosci_formularz.php
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Plany i programy kontroli. Plany i programy kontroli jakości paliw na lata 2014 - 2016 określały sposób prowa-
dzenia kontroli jakości paliw. Kontrole jakości paliw stosownie do przepisów art. 9 ustawy o IH oraz art 12 ust. 2 
pkt 11 ustawy o systemie monitorowania były przeprowadzane w oparciu o roczne i tygodniowe plany kontroli 
sporządzane w DIH i zatwierdzane przez Prezesa UOKiK. 

Kontrole doraźne. W ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw były prowadzone także kon-
trole doraźne (tzn. poza tygodniowym planem), np. gdy wpłynęły skargi bądź informacje od konsumentów. W 
badanym okresie tego rodzaju skargowych kontroli doraźnych, przede wszystkim w zakresie paliw ciekłych, prze-
prowadzono: w 2014 r. – 24, w 2015 r. – 41 (w tym 2 dotyczyły LPG) oraz 16 w I połowie 2016 r. 

W przypadku, gdy w toku kontroli zostanie stwierdzone, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, WIIH ma 
obowiązek ustalić dostawcę paliw. W przypadku ustalenia dostawcy, posiadającego zbiorniki, zgodnie z art. 23 
ustawy o systemie monitorowania, w takim podmiocie podejmowana jest kontrola. Tego rodzaju kontroli doraź-
nych u dostawców w badanym okresie przeprowadzono: w 2014 r. – 35, w 2015 r. – 13 oraz w I połowie 2016 r. – 
dziewięć. 

Wyniki kontroli jakości paliw. Wojewódzcy inspektorzy IH, zgodnie z art. 28 ustawy o systemie monitorowania 
przekazali do UOKiK roczne raporty za rok 2014 i 2015, zawierające analizę wyników kontroli jakości paliw oraz 
informacje o przebiegu kontroli i innych działaniach podejmowanych zgodnie z programami kontroli. Na podsta-
wie tych analiz Prezes UOKiK, stosownie do art. 29 ust. 1, 3 I 5 ww. ustawy, sporządził odpowiednio roczne 
zbiorcze raporty dotyczące kontroli jakości paliw dla Rady Ministrów, roczne zbiorcze raporty o jakości paliw 
ciekłych i biopaliw ciekłych na stacjach paliwowych i stacjach zakładowych w Polsce dla Komisji Europejskiej. 

W okresie 2014 - I połowa 2016 r. kontrolą nie objęto przedsiębiorców transportujących paliwa, gdyż stosownie 
do art. 14 ustawy o systemie monitorowania kontrole takie przeprowadza się wyłącznie na wniosek policji lub 
w toku czynności wykonywanych przez policję, a organy te nie występowały do UOKiK o tego rodzaju kontrole. 

Dane dotyczące liczby skontrolowanych podmiotów, w odniesieniu do zarejestrowanych w bazie UOKiK 
podmiotów według danego typu w latach 2014, 2015 i 2016 (I poł.)157 przedstawiają się następująco:  

 W 2014 r. skontrolowano 1395 stacji paliw ciekłych (na 7 366 podmiotów), 464 stacje LPG (na 7 837 
podmiotów), 75 hurtowni, z tego 59 w zakresie paliw ciekłych i 16 w zakresie LPG (na 924 podmioty 
zarejestrowane bez rozdziału na paliwa ciekłe i LPG) oraz 16 producentów lub magazynujących paliwa 
w zakresie paliw ciekłych i 13 w zakresie LPG (na 238 podmiotów). 

 W 2015 r. skontrolowano 1 455 stacji paliw ciekłych (na 7 244 podmioty), 486 stacji LPG (na 7 809 podmioty), 
67 hurtowni, z tego 54 w zakresie paliw ciekłych i 13 w zakresie LPG (na 926 podmiotów zarejestrowanych 
bez rozdziału na paliwa ciekłe i LPG),10 producentów i magazynujących paliwa w zakresie paliw ciekłych i 
siedem w zakresie LPG (na 231 podmiotów). 

 W I połowie 2016 r. skontrolowano 815 stacji paliw ciekłych (na 7 062 podmioty), 222 stacje LPG (na 7 589 
podmiotów), 24 hurtownie, z tego 21 w zakresie paliw ciekłych i trzy w zakresie LPG (na 914 podmiotów 
zarejestrowanych bez rozdziału na paliwa ciekłe i LPG), sześć producentów lub magazynujących paliwa 
w zakresie paliw ciekłych (na 231 podmiotów tego typu). 

Dane dotyczące liczby informacji, które wpłynęły w latach 2014-1015 o podejrzeniu oferowania przez stacje pali-
wa o niewłaściwej jakości oraz dane dotyczące liczby kontroli przeprowadzonych na podstawie ww. informacji 
wynoszą:  

 W 2014 r. odnotowano 717 informacji. Przeprowadzono 464 kontrole paliwa ciekłego oraz 56 kontroli LPG 
w wybranych stacjach, w wyniku których stwierdzono, że w 12,52% stacje oferowały klientom paliwo 
nieodpowiadające wymaganiom jakościowym.  

 W 2015 r. odnotowano 654 informacje. Przeprowadzono 522 kontrole paliwa ciekłego oraz 68 kontroli LPG 
w wybranych stacjach. Stwierdzono że w 9,45% stacje oferowały klientom paliwo nieodpowiadające 
wymaganiom jakościowym.  

                                                           

157  Ponieważ baza jest uaktualniana na bieżąco, dane dotyczące liczby podmiotów jakie były w bazie pochodzą z programów kontroli 
jakości paliw na dany rok kalendarzowy (2014, 2015, 2016).  
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 W I poł. 2016 r. odnotowano 493 informacje o złym paliwie, zaś przeprowadzono 363 kontrole paliwa ciekłego 
oraz 20 kontroli LPG w wybranych stacjach.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli w latach 2014 – I połowa 2016 r. jakości paliw ciekłych i gazu skroplonego 
LPG:  

 W 2014 r. łącznie do badań pobrano 1 546 próbek paliw ciekłych, w tym 716 próbek benzyn i 830 próbek 
oleju napędowego, z których 106 (tj. 6,86%) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym: 94 próbki oleju na-
pędowego (tj. 11,33%) oraz 12 próbek benzyn (tj. 1,68%). 

 W 2014 r. pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 480 próbek gazu LPG, z których 11 nie spełniało wyma-
gań jakościowych, co stanowiło 2,29% zbadanych próbek w tym zakresie. 

 W 2015 r. łącznie do badań pobrano 1 603 próbki paliw ciekłych, w tym 767 próbek benzyn i 836 próbek oleju 
napędowego, z których 85 (tj. 5,3%) nie spełniało wymagań jakościowych, z tego: 68 próbek oleju napędowe-
go (tj. 8,13%) oraz 17 próbek benzyn (tj. 2,22% zbadanych w tym zakresie). 

 W 2015 r. pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 499 próbek gazu LPG, z których 18 nie spełniało wyma-
gań jakościowych (tj. 3,61%). 

 W I poł. 2016 r. do badań pobrano 883 próbki paliw ciekłych, w tym 401 próbek benzyn i 482 próbki oleju 
napędowego, z których 29 (tj. 3,28%) nie spełniało wymagań jakościowych, z tego: 14 próbek oleju napędo-
wego (tj. 2,90%) i 15 próbek benzyn (tj. 3,11%)_. 

 W I poł. 2016 r. pobrano do badań laboratoryjnych łącznie 225 próbek gazu LPG, z których dziewięć (tj. 4,0%) 
nie spełniało wymagań jakościowych. 

Efekty kontroli jakości paliw. W ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw Prezes UOKiK 
i Wojewódzcy inspektorzy IH nie mają uprawnień do nakładania kar158. W przypadku stwierdzenia, że paliwo 
ciekłe lub LPG nie spełniało wymagań jakościowych określonych przepisami prawa, bez względu na stopień tych 
odstępstw, Wojewódzcy inspektorzy IH obowiązani byli do zawiadomienia właściwych miejscowo prokuratur o 
podejrzeniu popełnienia występku z art. 31 ustawy o systemie monitorowania159. 

Do 31 grudnia 2014 r. Inspekcja Handlowa przesłała do prokuratur 75 zawiadomień dotyczących nieprawidłowo-
ści ujawnionych w zakresie ww. kontroli przeprowadzonych w 2014 r. Według danych zaprezentowanych w ra-
porcie pn. Wyniki kontroli jakości paliw realizowanych przez Inspekcje Handlową w 2014 r. z marca 2015 r. w 
związku z tymi zawiadomieniami wszczęto dochodzenia w 50 przypadkach, a zakończono postępowania w 47 
sprawach, z których umorzono postępowania w 33 przypadkach (z powodu: braku ustawowych znamion czynu 
zabronionego – 20, nie wykrycia sprawcy – dziewięciu, znikomej społecznej szkodliwości czynu – jednym, braku 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa – trzech), w dziewięciu sprawach 
odmówiono wszczęcia postepowania, trzech postępowania warunkowo umorzono, do sądów skierowano dwa 
akty oskarżenia.  

Do 31 grudnia 2015 r. Inspekcja Handlowa przesłała do prokuratur 73 zawiadomienia dotyczące nieprawidłowo-
ści ujawnionych w zakresie ww. kontroli przeprowadzonych w 2015 r. Według danych zaprezentowanych 
w raporcie pn. Wyniki kontroli jakości paliw realizowanych przez Inspekcje Handlową w 2015 r. z marca 2016 r. 
w związku z tymi zawiadomieniami wszczęto dochodzenia w 48 przypadkach, z których umorzono 36 postępo-
wań (z powodu: braku ustawowych znamion czynu zabronionego – 20, nie wykrycia sprawcy – 11, znikomej 
społecznej szkodliwości czynu – dwóch, braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 

                                                           

158  Kary nakładane przez WIIH (art. 35a pkt 1-6 ustawy o systemie monitorowania) dotyczą jedynie niedopełnienia obowiązków informa-
cyjnych, m.in. w zakresie: oznakowania zbiorników i dystrybutorów biopaliw przeznaczonych do stosowania w wybranej flocie, infor-
mowania UOKiK o zmianach danych zawartych w zgłoszeniu o stosowaniu biopaliwa w wybranych flotach, niezamieszczaniu informa-
cji i oznakowań dotyczących biokomponentów w paliwach ciekłych w określony sposób. 

159  Art. 31 ustawy o systemie monitorowania za wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie lub wprowadzanie do obrotu paliw nie-
spełniających wymagań jakościowych przewiduje sankcje: karę grzywny od 50 tys. do 500 tys. zł lub kary pozbawienia wolności do lat 
trzech; jeżeli paliwo stanowi mienie znacznej wartości, przewiduje karę grzywny w wysokości od 100 tys. do 1 mln zł lub karę pozba-
wienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat; gdy paliwo stanowi mienie mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie od 10 tys. do 
25 tys. zł; za działania nieumyślne przewidziana jest natomiast kara grzywny w wysokości od 25 tys. do 250 tys. zł.  
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przestępstwa – trzech), w dziewięciu sprawach odmówiono wszczęcia postępowania, jedno postępowanie wa-
runkowo umorzono, do sądów skierowano dwa akty oskarżenia. 

W wyniku kontroli jakości paliw przeprowadzonych w I połowie 2016 Inspekcja Handlowa do 30 czerwca 2016 r. 
skierowała do prokuratury 21 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 31 ustawy o systemie 
monitorowania. 

Stosownie do uprawnień wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH Wojewódzcy inspektorzy IH, z uwagi na 
względy bezpieczeństwa lub interes konsumentów wydawali decyzje nakazujące wycofanie z obrotu lub wstrzy-
manie wprowadzania do obrotu paliw niespełniających wymagań jakościowych. Programy kontroli jakości paliw 
zalecały, aby następowało to w przypadkach stwierdzenia, iż paliwo nie spełnia wymagań jakościowych 
„w stopniu znacznym”. Liczba takich decyzji wyniosła: 29 w 2014 r., 13 w 2015 r. i trzy w I połowie 2016 r. 

Ponadto zgodnie z zaleceniami programów kontroli jakości paliw WIIH miały obowiązek przesłać do Prezesa 
URE za pośrednictwem Prezesa UOKiK informacje dotyczące przedsiębiorców, u których w ramach kontroli jako-
ści paliw stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów upe. 
Informacje te były przekazywane w związku z obowiązkami Prezesa URE, który w ramach postępowania admini-
stracyjnego powinien nałożyć karę pieniężną lub cofnąć koncesję przedsiębiorcy w przypadku niebudzącego 
żadnych wątpliwości, rażącego naruszenia warunków koncesji. Program kontroli jakości paliw na 2014 r. wska-
zywał, że w sytuacji, gdy dany przedsiębiorca, u którego stwierdzono niewłaściwą jakość paliwa nie będzie po-
siadał koncesji na obrót paliwami to przekazywanie kompletu akt do URE jest niezasadne160. W związku 
z nowelizacją z dniem 22 lipca 2014 r. Prawa energetycznego161, Prezes URE na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 12 
lit. a ustawy Prawo energetyczne uzyskał możliwość nakładania kar na podmioty prowadzące działalność gospo-
darczą w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami ciekłymi, w tym obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, bez 
wymaganej koncesji. W programach kontroli jakości paliw na 2015 r. i 2016 r. zawarto zalecenie, aby informacje 
o ujawnieniu, że oferowane paliwa nie spełniają wymagań jakościowych kierować do URE, także w przypadkach 
nieposiadania koncesji przez przedsiębiorców z jednoczesnym wskazaniem, że dotyczy to wyłącznie przedsię-
biorców określonych w art. 56 ust. 1 pkt 12 a ustawy Prawo energetyczne. Natomiast we wszystkich ww. progra-
mach wskazano, że w stosunku do przedsiębiorców nieposiadających koncesji, a będących poza obszarem 
sankcji wynikających z tej ustawy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), wojewódzcy inspekto-
rzy IH powinni zastosować art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń i powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwe w tym 
zakresie organy.  

Przekazane do Prezesa URE informacje, w których stwierdzono niespełnienie wymagań jakościowych paliwa 
dotyczyły: 105 przedsiębiorców w 2014 r., 87 przedsiębiorców w 2015 r. i 20 przedsiębiorców w I połowie 2016 
roku.  

Dla celów sporządzenia rocznych zbiorczych raportów dla Rady Ministrów dotyczących jakości paliw w 2014 i 
2015 r. UOKiK zwracał się i otrzymywał informacje od Prezesa URE o podjętych działaniach wobec przedsiębior-
ców, u których stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji.  

W odniesieniu do roku 2014 Prezes URE poinformował m.in., że w 42 przypadkach przeprowadzone przez niego 
postępowania administracyjne zostały zakończone wymierzeniem kary pieniężnej na łączną kwotę 1 341 300 zł, 
wobec 16 podmiotów nie podjęto czynności zmierzających do stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających 
z koncesji z uwagi na fakt, iż nie posiadały stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.  

Prezes URE poinformował m.in., że w 2015 r. w 26 przypadkach przeprowadzone przez niego postępowania 
administracyjne zostały zakończone wymierzeniem kary pieniężnej na łączną kwotę 812 000 zł, w jednym przy-
padku dokumentację nadesłaną przez UOKiK włączono do postępowania w sprawie cofnięcia przedsiębiorcy 
koncesji, odnośnie siedmiu podmiotów nie podjęto czynności zmierzających do stwierdzenia naruszenia obo-
wiązków wynikających z koncesji z uwagi na fakt, iż nie posiadały stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.  

                                                           

160  Wówczas dla wszystkich przypadków braku koncesji na obrót paliwami miał zastosowanie art. 601 § 1 ustawy Kodeks wykroczeń. 
161  Zmiana przyjęta na mocy ustawy o zmianie ustawy o zapasach, zmieniającą także upe (art. 2): przepis ten obowiązywał do 2 września 

2016 r. Od wprowadzenia pakietu paliwowego w zakresie zmian upe obowiązuje w tym zakresie przepis karny art. 57g upe. 
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WIIH stosownie do wymogu programów kontroli dodatkowo obowiązane były do przekazania właściwym miej-
scowo Naczelnikom Urzędów Celnych i właściwym miejscowo Urzędom Kontroli Skarbowej informacji o wszyst-
kich ujawnionych przypadkach oferowania przez przedsiębiorców paliw o nieprawidłowej jakości. 

Z programów kontroli jakości paliw wynikał także obowiązek WIIH do przekazania właściwym miejscowo jednost-
kom UDT informacji dotyczących przedsiębiorców, u których w pobranych próbkach paliw badania laboratoryjne 
wykazały obecność wody w paliwie. Ponadto wówczas, gdy w próbce benzyny frakcja wodna oddzieliłaby się od 
frakcji benzyny ww. programy kontroli obligowały WIIH do skierowania zawiadomienia na podstawie art. 286 
kodeksu karnego i wydania decyzji wycofującej lub wstrzymującej wprowadzenie paliwa do obrotu (art 18 ust. 1 
pkt 1 ustawy o IH). W okresie od 2014 r. nie było takich przypadków.  

UOKiK nie otrzymuje informacji dotyczących ewentualnego wykorzystania danych przekazanych do instytucji 
WIOŚ, UDT, Urzędów Celnych lub Urzędów Kontroli Skarbowej. 

Kontrola koncesji w ramach kontroli jakości paliw. W okresie objętym kontrolą w ramach kontroli jakości 
paliw realizowanych na podstawie ustawy o systemie monitorowania nie było podstaw prawych do kontroli posia-
dania przez przedsiębiorcę koncesji na prowadzanie działalności. Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o systemie 
monitorowania w toku kontroli inspektor mógł żądać jedynie dokumentów dotyczących pochodzenia i jakości 
badanego paliwa. Natomiast w każdym przypadku stwierdzenia, że paliwo nie spełnia wymagań jakościowych, 
WIIH obowiązany był do ustalenia (poprzez przeprowadzenie odrębnej kontroli lub sprawdzając w bazach do-
stępnych na stronie URE), czy kontrolowany przedsiębiorca posiada koncesję na rodzaj prowadzonej działalno-
ści. Podejmowane przez WIIH działania w wyniku stwierdzenia naruszenia warunków koncesji na obrót paliwami 
(z uwagi na niewłaściwą jakość) lub stwierdzenia braku koncesji polegały na powiadomieniu URE o naruszeniu 
przepisów upe bądź właściwych organów w związku z naruszeniem art. 601 § 1 Kodeksu wykroczeń. 

W związku z wejściem w życie tzw. pakietu paliwowego kontrola posiadania przez przedsiębiorców koncesji na 
obrót paliwami bądź decyzji o wpisie do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe została włączona do 
zakresu kontroli jakości paliw. Obecnie WIIH obowiązany jest do skierowania do właściwego organu prokuratury 
zawiadomienia o przestępstwie w każdym przypadku stwierdzenia braku koncesji (art. 57g ust. 1 upe) jak i 
stwierdzenia braku decyzji o wpisie do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe, prowadzonego przez 
Prezesa URE na podstawie art. 32a ust. 1 upe (art. 57g ust. 2 upe).  

Według dotychczasowych doświadczeń organów Inspekcji Handlowej w zakresie kontroli koncesji, przedsiębiorcy 
zwykle nie posiadają ww. dokumentów w miejscu wykonywania działalności gospodarczej. Działania, których 
celem jest ustalenie, czy kontrolowany posiada koncesję i jaki jest jej zakres, będą więc musiały być prowadzone 
w postępowaniu kontrolnym odrębnym niż pobór próbek paliwa, tak aby działania te nie opóźniały i nie ogranicza-
ły liczby kontroli jakości paliw realizowanych w danym dniu.  

Kontrole wspólne. Przepis art. 82 ust. 1 u.o.s.d.g. zabrania równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż 
jedną kontrolę działalności przedsiębiorcy. W art. 14 ustawa o systemie monitorowania pozwala na wspólnie 
prowadzone kontrole jedynie na wniosek Policji w zakresie paliwa transportowanego. W ramach prowadzonych 
przez WIIH działań zdarzały się jedynie przypadki zwracania się np. Policji do WIIH o przeprowadzenie kontroli 
(tj. pobrania próbek paliw na stacji), jednakże kontrole te były traktowane jako kontrole przeprowadzone 
w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw na podstawie skargi, a ich wyniki były wykorzy-
stywane przez Inspekcję Handlową. 

W związku z sygnałami o nieprawidłowościach występujących na stacjach paliw w zakresie odmierzaczy paliw, 
organy IH podejmowały kontrole, w których uczestniczyli przedstawiciele organów miar w celu sprawdzenia czy 
dystrybutor prawidłowo odmierza sprzedawane paliwo.  

Działania na rzecz wzrostu efektywności przeprowadzania kontroli  

Efektem dotychczasowych doświadczeń w działalności kontrolnej w zakresie jakości paliw jest – wprowadzona 
przez tzw. pakiet paliwowy – zmiana ustawy o systemie monitorowania polegająca na wykreśleniu określonego 
dotychczas w art. 16 ust. 2 pkt 5 obowiązku wpisywania do upoważnień firmy kontrolowanego. Powyższa zmiana 
nastąpiła w wyniku propozycji Prezesa UOKiK skierowanej do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa Sejmu 
RP. Prezes UOKiK zauważył, że stosowanie stałych i imiennych upoważnień (bez wskazywania firmy podmiotu 
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kontrolowanego) już funkcjonowało do 2009 r., lecz zostało zmienione162. Spowodowało to sytuacje, w których 
organy IH musiały odstąpić od kontroli w przypadkach, gdy stacja paliwowa wyznaczona do kontroli zmieniła 
właściciela. W obecnym stanie prawnym kontrola będzie mogła być prowadzona, a w jej toku inspektorzy ustalą 
jaki podmiot prowadzi działalność na stacji i czy dane w systemie są aktualne.  

UOKiK wskazał, że dla wzrostu efektywności w zakresie kontroli paliw potrzebne jest zwiększenie środków finan-
sowych na przeznaczonych na działalność Urzędu i WIIH. Umożliwiłoby to: 

 zwiększenie liczby kontroli podejmowanych w wyniku skarg i informacji o niewłaściwej jakości paliw, 

 podłączenie inspektoratów do systemu e-Inspektor (dałoby to możliwość wprowadzania wyników kontroli 
przez inspektorów w trybie on line). 

 zakup dla pozostałych 10-ciu WIIH163 profesjonalnie wyposażonych samochodów do przewozu próbek, co 
uniezależniłoby prowadzenie kontroli od dyspozycyjności samochodów należących do laboratoriów.  

Kontrole koncesji na obrót paliwami prowadzone przez WIIH na podstawie ustawy o IH 

Stosownie do art. 3 ust 1 ustawy o IH do zadań Inspekcji należy m.in. kontrola legalności i rzetelności działania 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów odrębnych w zakresie produk-
cji, handlu i usług, m.in. kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami. Przepisy 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymagały zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze przeprowa-
dzenia kontroli. Zgodnie art. 9 ust. 3 tej ustawy Prezes UOKiK opracowuje kierunki działania Inspekcji oraz okre-
sowe plany kontroli.  

Kontrole legalności działalności przedsiębiorców w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami nie były uj-
mowane przez Prezesa UOKiK w okresowych planach kontroli dla Inspekcji Handlowej, gdyż przy licznych zada-
niach IH plany te określały priorytety kontroli ogólnokrajowych. Do czasu spotkania UOKiK z przedstawicielami 
organizacji zrzeszającej podmioty gospodarcze branży paliwowej w lutym 2016 r. nie było sygnałów o znacznej 
liczbie przypadków przedsiębiorców prowadzących działalność bez posiadanej koncesji. W związku z uwagami 
przekazanymi na tym spotkaniu, Prezes UOKIK wystosował do wojewódzkich inspektorów IH pismo z 7 marca 
2016 r., polecające włączenie do zakresu kontroli własnych realizowanych przez WIIH kontroli legalności działal-
ności przedsiębiorców w zakresie posiadania koncesji, wymaganych przepisami art. 32 upe, zauważając że licz-
ba takich kontroli nie jest duża w skali kraju. W piśmie tym Prezes UOKiK wskazał, że już sam brak koncesji 
wypełnia przesłankę naruszenia interesu gospodarczego państwa, gdyż prowadząc działalność bez wymaganej 
koncesji przedsiębiorstwa nie wnoszą opłat koncesyjnych przewidzianych na mocy art. 34 upe, w związku z czym 
Wojewódzki inspektor IH ma prawo podjąć działania przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH164. Prezes 
UOKiK zwrócił się jednocześnie do WIIH z prośbą o wykazywanie liczby i wyników kontroli legalności działalności 
przedsiębiorców w zakresie posiadania koncesji w kwartalnych sprawozdaniach przekazywanych do UOKiK. 

Poprzednio UOKiK nie kierował do WIIH korespondencji dotyczącej prowadzenia kontroli legalności działalności 
ww. zakresie, a jedynie podczas okresowych spotkań z wojewódzkimi inspektorami IH informował o kwestiach 
związanych z właściwym doborem tematów kontroli własnych, czy o możliwości sprawdzenia na stronie Prezesa 
URE posiadania koncesji przez przedsiębiorcę.  

IH przeprowadziła łącznie: w 2014 r. – 97, w 2015 – 116, a w I-III kw. 2016 r.165 – 331 kontroli166 dotyczących 
legalności działania przedsiębiorców w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami. W pięciu kontrolach 
w 2014 r. oraz w trzech w 2015 r. stwierdzono brak koncesji i skierowano wnioski do sądów o ukaranie z art 601 

§1 kodeksu wykroczeń oraz wydano w 2014 r. trzy decyzje wstrzymujące obrót paliwami, na który przedsiębiorcy 
nie mieli koncesji (na podstawie art 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH). W ramach kontroli legalności działania przedsię-

                                                           

162  Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, ze zm. – art. 62 pkt 2).  

163  Sześć WIIH znajdowało się już w posiadaniu takich samochodów. 
164  Tzn. może np. wydać decyzję wstrzymującą wprowadzanie paliwa do obrotu lub wycofującą je z obrotu albo zarządzającą niezwłocz-

ne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, co jest uzależnione od wystąpienia jednej z przesłanek: jeżeli jest to konieczne ze 
względu na bezpieczeństwo lub interes konsumentów albo interes gospodarczy państwa. 

165  Tj. włącznie z okresem po 2 września 2016 r., czyli z uwzględnieniem obowiązujących zmian w ustawie o systemie monitorowania 
wprowadzających obowiązek kontroli koncesji na obrót paliwami.  

166  W tym WIIH w Szczecinie wykazał: 60 kontroli w 2014 r., 55 w 2015 r. i 40 w 2016 r. (do 30 września). 
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biorców w zakresie posiadania koncesji na obrót paliwami w I-III kwartale 2016 r.167 stwierdzono 15 przypadków 
braku koncesji i skierowano wnioski do sądów o ukaranie z art. 601§ 1 kodeksu wykroczeń bądź przekazano 
informacje do URE w związku art 56 ust. 1 pkt 12a lub 57g upe oraz wydano siedem decyzji wstrzymujących 
obrót paliwami, na który przedsiębiorcy nie mieli koncesji (część kontroli jest jeszcze w toku). 

4.2.5. Wstępna ocena efektów wprowadzenia pakietu paliwowego 

4.2.5.1. Informacje Ministerstwa Finansów 

Według komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 27 września 2016 r. informującego o pierwszych efektach 
rozwiązań, które weszły w życie w formie pakietu paliwowego, wzrosła skokowo sprzedaż paliw odnotowana 
przez krajowe rafinerie, a jednocześnie według SC zmalał przywóz paliw zza wschodniej granicy. W efekcie 
zwiększenia legalnego rynku paliw wpływy do budżetu z tytułu VAT i akcyzy wzrosły – według wstępnych danych 
za sierpień – o ok. 200 mln zł, czyli rocznie o 2,4 mld zł. 

Minister Finansów poinformował NIK, że w październiku 2016 r. został przygotowany raport „Pakiet Paliwowy”, 
którego celem było przedstawienie zmian w obrocie paliwami silnikowymi po wprowadzeniu pakietu paliwowego 
oraz określenie kierunków działań organów skarbowych i celnych. Kolejną ocenę przygotowano w grudniu 2016 r. 
w oparciu o dane Kontroli Skarbowej, Służby Celnej i Departamentu Podatku Akcyzowego. Została ona przed-
stawiona na posiedzeniu plenarnym Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 2016 r. oraz posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu Rzeczypospolitej w styczniu 2017 r. Odnotowano, iż ww. zmiany 
legislacyjne spowodowały pozytywne efekty uszczelnienia poboru podatku VAT w obrocie paliwami, takie jak: 

1. Ograniczenie zjawiska szarej strefy związanej ze sprowadzaniem paliw przez podmioty zagraniczne z 
koncesją na obrót paliwami płynnymi z zagranicą. 

2. Zmniejszenie natężenia ruchu autocystern przemieszczających się na trasach tranzytowych, głównie z 
kierunku Niemiec, Litwy i Łotwy, co może być związane ze wzrostem handlu z polskimi podmiotami go-
spodarczymi posiadającymi koncesję na obrót paliwami płynnymi z zagranicą. 

3. Wzrost wartości podatku VAT odprowadzonego od nabytego paliwa. 

4.2.5.2. Dane Agencji Rynku Energii 

Przedstawiane przez ARE dane o obrotach na rynku paliwowym wskazują na wzrost sprzedaży i zużycia benzyn 
silnikowych oraz oleju napędowego w 2016 r. 

 

                                                           

167  A zatem z uwzględnieniem okresu od 2 września 2016 r. 
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Spadek rejestrowanej ilości sprzedanych i zużytych w kraju paliw, jaki miał miejsce w latach 2012-2014, wskazy-
wał zdaniem NIK, wobec rosnącego PKB, na wzrost nierejestrowanego obrotu i zużycia, tj. wzrost szarej strefy. 
Wzrost tych wielkości, odnotowany w 2015 r. i szczególnie w 2016 r., sugeruje skuteczne działanie wprowadza-
nych przepisów mających na celu ograniczenie szarej strefy, a w szczególności przepisów wprowadzonych pa-
kietem paliwowym. 

Dokładne dane liczbowe przedstawiono w załączniku Nr 3. 
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Można zaobserwować szczególnie duży wzrost rejestrowanej sprzedaży (zarówno przez producentów, jak  i 
handlowców) oraz krajowego zużycia, zwłaszcza oleju napędowego, począwszy od sierpnia 2016 r., co najpraw-
dopodobniej wynika z wejścia w życie przepisów wprowadzonych pakietem paliwowym. 
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5. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kon-
troli 

5.1. Przygotowanie kontroli  

Kontrola zapobiegania nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi, była kontrolą planową, podjętą z inicjatywy wła-
snej Najwyższej Izby Kontroli. Jednostki objęte kontrolą dobrano w sposób celowy. Kontrolę we wszystkich jed-
nostkach prowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 
ust. 1 ustawy o NIK pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.  

5.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakoń-
czeniu kontroli 

Po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzone zostały cztery wystąpienia pokontrolne, które wysłano do 
kierowników skontrolowanych jednostek. W Wystąpieniach pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała: 

do Ministra Energii o: 

1. Określenie, we właściwych regulaminach Ministerstwa, obowiązków i odpowiedzialności komórek organiza-
cyjnych w zakresie działań związanych z monitorowaniem i zapobieganiem nieprawidłowościom na rynku pa-
liw. 

2. Prowadzenie ewidencji zgłoszeń o nieprawidłowościach na rynku paliw ciekłych, zarówno o charakterze sys-
temowym jak i indywidualnym, otrzymywanych od instytucji branżowych i od uczestników tego sektora gospo-
darki.  

3. Sformalizowanie procesu rozpatrywania zgłoszeń ww. nieprawidłowości oraz procesu dokonywania ich anali-
zy. 

4. Sporządzanie analiz ryzyka w zakresie związanym z monitorowaniem bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w 
paliwa – nie tylko w odniesieniu do tworzonych zapasów interwencyjnych paliw, ale również w zakresie zwią-
zanym ze zidentyfikowanymi i zgłaszanymi nieprawidłowościami na rynku paliw.  

5. Monitorowanie i ewidencjonowanie działań podejmowanych w związku ze zidentyfikowanymi ryzykami w 
zakresie właściwości Ministra Energii, sporządzanie analiz skutków i efektów wprowadzanych rozwiązań sys-
temowych i dokonywanie okresowego przeglądu funkcjonowania przepisów prawa dotyczących rynku paliw. 

Minister Energii wniósł pięć zastrzeżeń do Wystąpienia pokontrolnego. Kolegium NIK, uchwałą z dnia 22 lutego 
2017 r. uwzględniło cztery zastrzeżenia, a jedno oddaliło. 

do Ministra Finansów o: 

1. Ocenę efektów wprowadzanych zmian legislacyjnych w ramach działalności analitycznej składanych dekla-
racji podatkowych i działalności kontrolnej prowadzonej w obszarze obrotu paliw płynnych przez organy 
skarbowe i celne. 

2. Podjęcie działań w celu poprawy skuteczności windykacji zaległości z tytułu podatku akcyzowego i opłaty 
paliwowej, naliczonych w wyniku kontroli. 

Minister Rozwoju i Finansów poinformował, że w Ministerstwie Finansów dokonuje się na bieżąco oceny efektów 
wprowadzonych zmian legislacyjnych w ramach prowadzonej działalności analitycznej. Wskazał też, że wprowa-
dzone po zakończeniu kontroli zmiany prawa niewątpliwie poprawią skuteczność windykacji zaległości naliczo-
nych w wyniku kontroli. 

Minister Rozwoju i Finansów wniósł sześć zastrzeżeń do Wystąpienia pokontrolnego. Kolegium NIK, uchwałą z 
dnia 22 lutego 2017 r. uwzględniło pięć zastrzeżeń w części, a jedno oddaliło. 

do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o: 

1. Regularne sporządzanie analiz ryzyka występowania nieprawidłowości na rynku paliw ciekłych oraz ewentu-
alne przedstawianie, na podstawie wyników tych analiz, własnych propozycji legislacyjnych, zmierzających 
do doskonalenia regulacji prawnych dotyczących tego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania 
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zjawiska szarej strefy, i przekazywanie ich ministrowi do spraw energii celem umożliwienia podjęcia inicjaty-
wy legislacyjnej. 

2. Podjęcie działań w celu wypracowania metodologii kontroli w przedsiębiorstwach energetycznych sektora 
paliw płynnych, w tym realizujących NCW. 

3. Rozważnie przedstawienia ministrowi do spraw energii inicjatywy przekazania do właściwości US procesu 
poboru kar pieniężnych wymierzanych przez Prezesa URE, a wpłacanych na konto US. 

4. Monitorowanie rynku paliw ciekłych, w tym w szczególności tzw. czystego obrotu paliwami ciekłymi oraz 
dokonanie analiz i rozważenie podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie zjawiska obchodzenia za-
sady niezbywalności koncesji poprzez handel spółkami posiadającymi koncesje na działalność na rynku pa-
liw ciekłych. 

5. Rozważenie celowości opracowania procedur wewnętrznych regulujących całość zadań ustawowych Preze-
sa URE i pracowników Urzędu w zakresie monitorowania rynku paliw ciekłych i jego koncesjonowania – w 
tym w szczególności działań: 

 na etapie udzielania koncesji,  

 podejmowanych wobec lub w sprawie podmiotów w okresie obowiązywania udzielonych im koncesji,  

 podejmowanych wobec lub w sprawie podmiotów w okresie po wygaśnięciu lub cofnięciu koncesji.  

6. Rozważenie celowości opracowania procedur wewnętrznych opisujących w sposób całościowy kryteria 
i sposoby stwierdzania i uznawania przez pracowników URE przygotowujących decyzje koncesyjne przesła-
nek pozytywnych i negatywnych udzielenia koncesji na działalność na rynku paliw ciekłych. 

7. Dokonanie analizy aktualnego obciążenia zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych URE i roz-
ważenie zasadności wsparcia kadrowego komórek wykonujących zadania z zakresu koncesjonowania paliw 
ciekłych. 

8. Dokonanie analizy posiadanych w URE i planowanych do wdrożenia narzędzi informatycznych pod kątem 
możliwości ich wykorzystania do kompleksowego monitorowania rynku paliw ciekłych i aktywnego włączenia 
się Urzędu w przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi i zjawisku tzw. szarej strefy. 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wniósł 11 zastrzeżeń do Wystąpienia pokontrolnego. Kolegium NIK, uchwałą 
z dnia 22 lutego 2017 r. uwzględniło trzy zastrzeżenia w części, a osiem oddaliło. 

do Prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji o: 

Wystąpienie do Ministra Energii o wprowadzenie do rozporządzenia z dnia 21 września 2007 r. Ministra Gospo-
darki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów doty-
czących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) stosownych zmian doty-
czących wymaganej minimalnej liczby próbek paliw. 

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji poinformował NIK o zrealizowaniu wniosku w dniu 14 grud-
nia 2016 r. 
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6. Załączniki 

6.1. Załącznik nr 1 – Wykaz skontrolowanych podmiotów  

Jednostka 

organizacyjna NIK 
Jednostka kontrolowana Adres jednostki 

Departament Gospodarki, 
Skarbu Państwa  
i Prywatyzacji 

Ministerstwo Finansów  ul. Świętokrzyska 12,  

00-916 Warszawa 

Ministerstwo Energii168 Pl. Trzech Krzyży 3/5, 

00-507 Warszawa 

Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181,  

02-222 Warszawa 

Urząd Ochrony Konsumentów 
i Konkurencji 

Pl. Powstańców Warszawy 1,  

00-950 Warszawa 

 

  

                                                           

168 Utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz.U. poz. 2075). 
Przed utworzeniem ME (przed 27 listopada 2015 r.), kontrola obejmowała zakres działania realizowany przez ministra właściwego 
ds. gospodarki.  
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6.2. Załącznik nr 2 – Lista osób zajmujących kierownicze 
stanowiska, odpowiedzialnych za kontrolowaną działal-
ność 

 

Lp. Jednostka kontrolowana  Podmiot odpowiedzialny 

1. Ministerstwo Rozwoju i Finansów  Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Rozwoju i Finansów od dnia  
28 września 2016 r. 

Poprzednio funkcję Ministra Finansów pełnili: 

Paweł Szałamacha od 16 listopada 2015 r. do 28 września 
2016 r. 

Mateusz Szczurek od 27 listopada 2013 r. do  
16 listopada 2015 r. 

2. Ministerstwo Energii169 Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii od dnia 1 grudnia 
2015 r.  

Poprzednio ME kierował Prezes Rady Ministrów – Beata 
Szydło (od 27 do 30 listopada 2015 r.).  

Wcześniej działem gospodarka kierował Minister Rozwoju 
– Mateusz Morawiecki (od 17 do 26 listopada 2015 r.) oraz 
minister właściwy ds. gospodarki - Janusz Piechociński (od 
6 grudnia 2012 r. do 16 listopada 2015 r.). 

3. Urząd Regulacji Energetyki Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki od 
dnia 2 czerwca 2014 r., poprzednio od  
13 grudnia 2013 r. pełnił obowiązki Prezesa URE. 

4. Urząd Ochrony Konsumentów 
i Konkurencji 

Marek Niechciał, Prezes UOKiK od 12 maja 2016 r.  

Poprzednio, od 20 marca 2014 r. do 21 stycznia 2016 r. 
Prezesem Urzędu był Pan Adam Jaser, który od 22 stycz-
nia 2016 r. do 11 maja 2016 r. pełnił obowiązki Prezesa 
UOKiK. 

 

 

 

 

  

                                                           

169 Utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz.U. poz. 2075). 
Przed utworzeniem ME (przed 27 listopada 2015 r.), kontrola obejmowała zakres działania realizowany przez ministra właściwego 
ds. gospodarki.  
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6.3. Załącznik nr 3 – Szczegółowe tabele i zestawienia licz-
bowe 

 

 

Sprzedaż i zużycie benzyn silnikowych (tys. ton) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sprzedaż - producenci 4 451,5 4 314,9 4 088,6 4 108,7 4 276,0 4 079,7 4 218,5 3 552,6 

Firmy handlowe  4 412,5 3 748,2 3 545,3 3 221,6 3 250,9 3 282,4 3 383,8 2 981,0 

Zużycie krajowe 4 257,1 4 103,0 3 971,4 3 764,3 3 631,0 3 550,0 3 651,0 3 990,0 

 

 

Sprzedaż i zużycie oleju napędowego (tys. ton) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sprzedaż - producenci 10 122,6 10 474,0 11 161,0 10 905,2 10 941,1 10 984,6 11 825,2 9 714,4 

Firmy handlowe  11 494,8 11 058,4 11 776,1 10 584,2 10 993,0 11 141,4 11 688,7 11 149,0 

Zużycie krajowe 10 816,0 11 621,3 12 451,7 11 357,6 11 026,0 10 900,0 11 505,3 10 782,2 

 

 

 

Sprzedaż benzyn silnikowych (tys. ton): Producenci 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Łącznie 

2014 321,3 285,6 314,4 323,8 329,4 330,7 368,2 376,4 349,1 383,5 329,6 367,6 4080 

2015 326,7 291,7 335,8 340,8 372,6 351,8 391,2 384,4 337,4 365,0 341,2 380,0 4219 

2016 313,7 314,0 343,5 367,7 355,5 335,4 372,4 405,7 355,6 389,1 369,7 422,9 4345 

 

 

 

Sprzedaż benzyn silnikowych (tys. ton): Handlowcy 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Łącznie 

2014 261,7 224,1 272,1 290,2 286,3 274,5 291,6 285,9 271,3 309,8 236,0 278,8 3282 

2015 260,4 241,6 276,3 291,1 296,1 295,0 305,2 301,9 277,6 297,4 257,0 284,3 3384 

2016 258,1 247,5 283,7 301,9 306,3 311,5 309,3 334,8 320,2 313,7 298,5 318,2 3604 

 

 

 

Zużycie krajowe benzyn silnikowych (tys. ton) 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Łącznie 

2014 267,2 248,1 285,1 312,0 311,1 307,8 321,5 318,7 302,4 321,7 274,1 280,3 3550 

2015 272,0 255,6 292,1 309,6 319,7 314,0 331,4 329,7 305,4 329,3 288,4 303,8 3651 

2016 286,9 280,0 319,0 330,0 346,1 345,2 364,5 370,5 340,9 348,8 320,8 337,3 3990 
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Sprzedaż oleju napędowego (tys. ton): Producenci 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Łącznie 

2014 931,4 781,8 904,6 896,0 915,1 899,2 974,2 920,8 955,1 1006,2 880,6 919,7 10985 

2015 862,0 821,3 926,6 996,1 1089,8 1089,0 1047,6 1105,1 992,3 1041,1 922,7 931,7 11825 

2016 832,8 832,7 889,2 970,8 905,1 952,0 1007,7 1151,8 1090,6 1081,5 1052,9 1025,0 11792 

 

 

Sprzedaż oleju napędowego (tys. ton): Handlowcy 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Łącznie 

2014 855,5 764,4 970,3 942,3 929,3 928,8 1021,5 942,7 1019,7 1027,4 864,5 874,9 11141 

2015 838,9 892,0 983,4 956,8 932,4 991,1 1059,1 1062,8 1038,0 1081,0 951,2 902,0 11689 

2016 871,6 896,3 1018,3 1253,3 1008,2 1065,0 1087,4 1368,2 1354,2 1256,6 1280,1 1221,7 13681 

 

 

Zużycie krajowe oleju napędowego (tys. ton) 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Łącznie 

2014 830,5 771,7 906,9 909,4 920,7 912,3 987,9 938,5 976,0 986,8 870,0 889,3 10900 

2015 828,6 844,2 951,7 961,0 959,9 978,3 1046,1 1025,6 1011,9 1046,9 931,1 920,0 11505 

2016 892,0 914,0 987,0 1018,0 991,3 1044,2 1077,0 1319,0 1298,2 1263,4 1227,1 1203,8 13235 
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6.4. Załącznik nr 4 – Wykaz aktów prawnych dotyczących 
kontrolowanej działalności 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). 

4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1059, ze zm.) 

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 r. poz. 220). 

6. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1165, ze zm.). 

7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829, ze zm.). 

8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, ze zm.). 

9. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. poz. 846, ze zm.). 

10. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 
2016 r. poz. 476). 

11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.). 

12. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1027). 

13. Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1052, ze zm.). 

14. Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 2024).  

15. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 43, ze zm.). 

16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1799, ze zm.) 

17. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym 
(Dz.U. z 2015 r. poz.641, ze zm.). 

18. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu 
Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. poz. 1559). 

19. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 
780). 

20. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1550). 

21. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz za-
sadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku 
naftowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1899, ze zm.). 

22. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa 
i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 900). 

23. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 285, ze 
zm.). 

http://lex/lex/content.rpc?reqId=1454680295671_2103766320&nro=18146592&wersja=1&dataOceny=2016-02-05&tknDATA=13%2C59%2C6%2C8%2C9%2C998%2C1454503438&fullTextQuery.query=o+zapasach+ropy+naftowej%2C+produkt%C3%B3w+naftowych+i+gazu+ziemnego+oraz+zasadach+post%C4%99powania+w+sytuacjach+zagro%C5%BCenia+b&class=CONTENT&loc=4&baseHref=http%3A%2F%2Flex%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1237840&full=1
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24. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1928, ze zm.). 

25. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.) 

26. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) – uchylona z 
dniem 1 marca 2017 r.  

27. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578 oraz z 2016 r. 
poz. 1810) - uchylona z dniem 1 marca 2017 r.   

28. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2-016 r. poz. 1799 ze zm.) - uchylona z dniem 
1 marca 2017 r.   

29. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 
394 i 905) – uchylona z dniem 1 marca 2017 r.   

30. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.).  

31. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 
(Dz.U. poz. 1948, ze zm.).  

32. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu in-
formatyzacji działalności organów Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 781, ze zm.). 

33. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 dnia 21 maja 2013 r. w sprawie euro-
pejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej ( Dz. U. UE L 174 z dnia 26 
czerwca 2013 r. str. 1). 

34. Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyj-
nej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 268 z dnia 
12.10.2010 r. str. 1, ze zm.). 

35. Rozporządzenie Rady (UE) NR 389/2012 z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej w 
dziedzinie podatków akcyzowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 2073/2004 (Dz. U. UE L121 z dnia 
8.05.2012 r., s. 1, ze zm.). 

36. Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 
opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z dnia 11.03.2011 r. str. 1, ze zm. – 
w zakresie podatku dochodowego).  

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie sposobu współdziałania organów Inspek-
cji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, organami administracji rządowej i samo-
rządowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi interesy konsumentów 
(Dz. U. Nr 24, poz. 243). 

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 
którym została udzielona koncesja (Dz. U. Nr 60, poz. 387, ze zm.).  

39. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. w spawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na 
lata 2013-2018 (Dz.U. poz. 918). 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości współczynników redukcyjnych na 
lata 2014 i 2015 (Dz.U. poz. 1052). 

41. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia-
łania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).  

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wyda-
wania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień (Dz. U. Nr 87, poz. 582, ze 
zm.). 
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43. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości 
paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego 
(LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. Nr 189. Poz. 1354). 

44. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. 
U z 2017 r. poz. 273, ze zm.). 

45. =Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organiza-
cyjnej do celów dokonywania potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji 
wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju oraz informowa-
nia o braku takiego potwierdzenia (Dz. U. poz. 1299). 

46. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców 
oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących 
podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. poz. 1806). 

47. Dyrektywa Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiająca metody obliczania i wymogi w 
zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się 
do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 2015 r., str. 26). 

48. Zarządzenie Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowie-
dzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT (Dz. Urz. 
MF poz. 7, ze zm.). 

49. Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Pań-
stwa na lata 2016-2019 (M. P. poz. 454 – załącznik do Programu konwergencji aktualizacja 2016 pt. Działa-
nia uszczelniające system podatkowy w latach 2017-19). 
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6.5. Załącznik nr 6 – Wykaz organów, którym przekazano in-
formację o wynikach kontroli 

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Rozwoju i Finansów 

6. Minister Energii 

7. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

8. Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji 

9. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych 

10. Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

11. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

12. Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju 

13. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

14. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 

15. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 

16. Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

 


