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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Z kontroli w trybie zwykłym przeprowadzonej na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 

6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 

poz. 1092 ze zm.) w Lubuskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. w zakresie prawi-

dłowości załatwiania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. spraw karnych skar-

bowych. Kontrolę przeprowadzili Pani Jolanta Twardowska ekspert skarbowy ds. kontroli we-

wnętrznej oraz Pan Marcin Troczyński ekspert skarbowy ds. karnych skarbowych w dniach od 27 

maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r., na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/2019/US z dnia 

17 maja 2019 r., które okazano przed przystąpieniem do czynności kontrolnych Panu Sylwestrowi 

Skórskiemu Naczelnikowi Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Kontrolę 

wpisano pod nr 3/2019 w księdze kontroli Urzędu. 
 

USTALENIA 

` 

1. Organizacja pracy i przepisy wewnętrzne obowiązujące w kontrolowanym Urzędzie w 

zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań karnych skarbowych za I półrocze 

2018 r. przez Trzeci Dział Dochodzeniowo-Śledczy w Rzepinie (CZS-3) 

 

Zgodnie z §41 Regulaminu organizacyjnego Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzo-

wie Wlkp., stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 42/2018 Izby Administracji Skarbowej w 

Zielonej Górze z 27 lipca 2018 r. do zakresu zadań Trzeciego Działu Dochodzeniowo-Śledczego 

w Rzepinie (CZS-3) należy m.in.: 

 prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe 

i wykroczenia skarbowe, 

 wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia 

skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia, 

 występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestęp-

stwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia, 

 występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skar-

bowe i wykroczenia skarbowe, 

 wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach 

o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia, 

 wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowie-

dzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, 

 współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami, 

 nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe. 

 Ustalono, że w kontrolowanym okresie prawidłowość prowadzenia postępowań przygoto-

wawczych regulowała „Metodyka wykonywania przez Służbę Celną czynności dochodzeniowo-

śledczych w sprawach o przestępstwa skarbowe, przestępstwa, czynności wyjaśniające w spra-
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wach o wykroczenia oraz czynności oskarżyciela publicznego” (wersja 2.0 z maja 2016 r.), za-

twierdzona przez Szefa Służby Celnej 17 maja 2016 r. 

 Ustalono też, że za pismem Ministerstwa Finansów z 23 lutego 2017 r., nr CP10.5111. 

31.2017, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. otrzymał do wia-

domości i służbowego wykorzystania Zasady stosowania przez naczelników urzędów celno-skar-

bowych postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe. 

Ponadto w celu sprawnego i skutecznego prowadzenia postępowań przygotowawczych 

w kontrolowanym Urzędzie opracowano i stosowano szereg przepisów prawa wewnętrznego, tzn: 

- polecenie nr 3/2017 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. 

z 27 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania jednolitych procedur postępo-

wania dla grup realizacyjnych oraz działów dochodzeniowo-śledczych oraz koordynacji ich dzia-

łań w przypadku wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach o przestępstwa 

skarbowe oraz przestępstwa; 

- polecenie nr 11/2017 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 3 

marca 2017 r. w sprawie dyżurów domowych pełnionych przez funkcjonariuszy pierwszego, dru-

giego i trzeciego działu dochodzeniowo-śledczego; 

- polecenie nr 25/2017 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 

15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia postępowań przygotowawczych w Lubuskim 

Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp. w sprawach o przestępstwa przeciwko obowiąz-

kom podatkowym; 

- polecenie nr 8/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. 

z 7 lutego 2018 r. w sprawie zasad współpracy komórek operacyjnych, kontrolnych i dochodze-

niowo-śledczych w zakresie dokumentowania czynności procesowych; 

- polecenie nr 16/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 1 

marca 2018 r. w sprawie trybu przekazywania Naczelnikowi LUCS informacji o sprawach wyma-

gających koordynacji działań w ramach komórek CZS, CKK, CKA oraz raportowania Naczelni-

kowi LUCS informacji o zakończonych długotrwałych postępowaniach kontrolnych; 

- polecenie nr 18/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w 

sprawie wykonywania czynności procesowych w niezbędnym zakresie po ujawnieniu przestęp-

stwa przez komórki realizacji, w celu podniesienia efektywności prowadzonych postepowań przy-

gotowawczych; 

- polecenie nr 26/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 

19 marca 2018 r. w sprawie zapewnienia pomiędzy niektórymi komórkami organizacyjnymi Lu-

buskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. właściwego obiegu dokumentów 

i informacji dotyczących wszczęcia i prowadzenia postępowania przygotowawczego; 

- polecenie nr 27/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. 

z 9 kwietnia 2018 r. w sprawie prawidłowej realizacji nadzoru nad postepowaniem mandatowym; 

- polecenie nr 30/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 

16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany polecenia nr 8/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z w sprawie zasad współpracy komórek operacyjnych, kontrol-

nych i dochodzeniowo-śledczych w zakresie dokumentowania czynności procesowych oraz uchy-

lenia polecenia nr 11/2017 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. 

z 3 lipca 2017 r. w sprawie dyżurów domowych pełnionych przez funkcjonariuszy pierwszego, 

drugiego i trzeciego działu dochodzeniowo-śledczego;  

- polecenie nr 52/2018 Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z 

21 września 2018 r. w sprawie realizacji zadań w ramach procesu koordynacji działań śledczych 

dotyczących zorganizowanej przestępczości hazardowej. 
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Ustalono, że Trzeci Dział Dochodzeniowo-Śledczym (CZS-3) podlega bezpośrednio II Za-

stępcy Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. W kontrolowanym 

okresie w CZS-3 zatrudnionych było łącznie z kierownikiem 15 osób (13 funkcjonariuszy i 2 pra-

cowników). 

Na podstawie losowo wybranych zakresów obowiązków pracowników i funkcjonariuszy peł-

niących służbę w komórce CZS-3 ustalono, że do ich obowiązków należy m.in.: 

1. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, 

zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniem oraz ściganie ich sprawców, w zakresie 

określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

2. rozpoznawanie, wykrywanie, prowadzanie i zwalczanie przestępstw określonych 

w ustawie o rachunkowości; 

3. wykonywanie czynności wymienionych wyżej poprzez: 

a) przeprowadzanie postępowania dowodowego (przesłuchania oskarżonych, świadków, bie-

głych, interwenientów, odpowiedzialnych posiłkowo); 

b) powoływanie biegłych rzeczoznawców; 

c) przygotowywanie postanowień i zarządzeń w trakcie prowadzonego postępowania; 

d) przyjmowanie wniosków o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, po 

uprzedniej konsultacji co do wysokości negocjowanej kary grzywny z kierownikiem działu; 

e) przygotowywanie rozstrzygnięć, 

f) przygotowywanie aktów oskarżenie, apelacji od wyroków sądowych i zażaleń 

na postanowienia sądów; 

4. wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia 

skarbowe; 

5. występowanie przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach 

o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia pospolite; 

6. występowanie przed sądem w postępowaniu wykonawczym w sprawach o przestępstwa skar-

bowe i wykroczenia skarbowe; 

7. wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o 

przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia pospolite; 

8. wnoszenie do sądów wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpo-

wiedzialności karnej sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; 

9. współpraca z organami ścigania, prokuraturą i sądami; 

10. wszczynanie i prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe; 

11. nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe; 

12. wykonywanie czynności zleconych w drodze pomocy prawnej dla innych organów postępo-

wania. 

Przedłożone podczas kontroli zakresy obowiązków funkcjonariuszy i pracowników były ak-

tualne. Znajdują się w nich informacje dotyczące wzajemnych zastępstw.  

W trakcie kontroli ustalono także, że w I półroczu 2018 r. funkcjonariusze i pracownicy CZS-

3 przechodzili szkolenia przydatne w pracy komórki, tj.: 

- Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 

skarbowe; 

- Podporządkowanie i ukierunkowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych potrzebom przy-

szłego postępowania przygotowawczego pod kątem gromadzenia materiałów dowodowych 

i ustalania źródeł dowodowych, które będzie można wykorzystać w postępowaniu przygotowaw-

czym. Przekształcenie materiału operacyjnego na materiał procesowy. Współpraca pomiędzy 

funkcjonariuszem operacyjnym, procesowym i prokuratorem; 
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- Procedura zabezpieczenia majątkowego. Ustalanie i zabezpieczanie procesowe pochodzących z 

przestępstw składników majątkowych członków zorganizowanych grup przestępczych. Zabezpie-

czenia majątkowe w postępowaniu przygotowawczym z uwzględnieniem tzw. konfiskaty rozsze-

rzonej; 

- Praktyczne wymogi zabezpieczenia materiału dowodowego – zagadnienia teoretyczne i prak-

tyczne w zakresie: wymaganych dokumentów do zlecenia przeprowadzenia badań kryminalistycz-

nych, zasad zabezpieczenia materiału dowodowego i porównawczego do badań bezpośrednio po 

ujawnieniu zdarzenia, zasad pobierania materiału dowodowego do badań, najczęściej popełnia-

nych błędów przy ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych; 

- Zwalczanie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii; 

- Procedura postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z art. 258, art. 270, art. 

270a, art. 271, art. 271a, art. 273 oraz art. 286 §1 kk z omówieniem różnic pomiędzy tymi spra-

wami a postępowaniami o przestępstwa skarbowe ze szczególnym uwzględnieniem postępowania 

dowodowego. Procedura postępowań przygotowawczych przy zbiegu czynów 

z kk i kks; 

- Szkolenie podstawowe w zakresie: podstawy prowadzenia postępowań przygotowawczych, po-

dejrzany, DPO, anonimizacja, koszty i opłaty, środki karne;  

- RODO. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.  

 

W kontrolowanym zakresie uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

2. Prawidłowość postępowania mandatowego 

 

W trakcie kontroli ustalono, że w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. prowa-

dzonych było 11 postępowań mandatowych. 

Wszyscy funkcjonariusze wymierzający karę grzywny byli umocowani stosownymi upoważ-

nieniami Naczelnika Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. Kontrolą objęto 

wszystkie postępowania mandatowe prowadzone w CZS-3 w tym czasie, tj. postępowanie RKS-

399/2018/418000/SON (EMS 127/2018) i RKS-407/418000/2018/SON (EMS 153/2018) oraz 8 

mandatów, które wraz z notatkami służbowymi wpłynęły do CZS-3 z komórek OC-1 i CKR-2. 

 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, stwierdzono natomiast następujące uchy-

bienia: 

1. EMS 218/2018 i EMS 19/2018 – nie podano danych identyfikacyjnych sprawcy (osoba zagra-

niczna) w postaci daty urodzenia; 

2. EMS 127/2018 i EMS 153/2018 – nie podano numeru legitymacji albo numeru identyfikacyj-

nego osoby wystawiającej mandat oraz nie dokonano wszystkich skreśleń na druku mandatu; 

3. EMS 101/2018 – dokonano poprawienia zapisu daty otrzymania przez sprawcę mandatu; 

4. EMS 20/2018 – zastosowano niepełną kwalifikację prawną czynu zabronionego; 

5. EMS 151/2018 – dokonano poprawienia zapisu numeru dowodu osobistego sprawcy czynu za-

bronionego. 
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3. Prawidłowość i terminowość prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa i wy-

kroczenia skarbowe 

 

3.1 i 3.2 Prawidłowość wszczęcia dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe 

oraz terminowość wszczynania i prowadzenia postępowań karnych skarbowych 

 

Na podstawie wyjaśnień kierownika CZS-3 ustalono, że komórki organizacyjne zobowiązane 

do przekazywania CZS-3 zawiadomień o naruszeniu prawa podatkowego to: Dział Kontroli 

Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego (CKK), Dział Postępowania Podatkowego i Cel-

nego (COPC) wraz z podległymi mu referatami, tj. COC i COP, a także Dział Analizy Ryzyka oraz 

Wymiany Informacji Międzynarodowej (CKA). Ww. komórki organizacyjne prowadzą rejestry w 

systemie Kancelaria pod odpowiednia sygnaturą. Mają one obowiązek przekazywać do CZS-3 

materiały w formie papierowej oraz w systemie Kancelaria. Przed wpływem sprawy do CZS-3, 

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. lub Jego zastępcy, wyzna-

czają komórkę dochodzeniowo-śledczą do prowadzenia sprawy. Kierujący konkretną komórką or-

ganizacyjną wskazuje sygnaturę pod jaką należy sprawę zarejestrować w systemie Kancelaria oraz 

systemie ESKS, jednocześnie dekretuje ją na prowadzącego funkcjonariusza/pracownika.  

W I półroczu 2018 r. do CZS-3 nie wpłynęły żadne materiały o naruszeniu prawa podatkowego 

z komórek merytorycznych LUC-S w Gorzowie Wlkp., wpłynęło natomiast 1 zawiadomienie o 

naruszeniu prawa z 24 maja 2018 r. z Oddziału Celnego w Świecku (dot. usunięcia spod dozoru 

celnego przesyłki przewozowej) i zostało zarejestrowane w RMW pod nr RMW-20/2018/SON. 

Sprawa zakończyła się 25 lipca 2018 r. nałożeniem mandatu karnego (EMS-275/2018). 

Przeważająca ilość spraw wpływających do CZS-3 w kontrolowanym okresie to postępowania 

przygotowawcze kierowane do tej komórki z ujawnień Pierwszego Referatu Realizacji w Świecku 

(CZR-1-1), Drugiego Referatu Realizacji w Zielonej Górze (CZR-1-2) oraz z Działów Kontroli 

Celno-Skarbowej i Rynku (CKR). Ponadto wpływały też postępowania przygotowawcze ujaw-

nione przez Straż Graniczną lub Policję, które prokurator właściwy miejscowo przekazywał do 

dalszego prowadzenia do LUC-S w Gorzowie Wlkp. W I półroczu 2018 r. bardzo licznie wpływały 

również sprawy tytoniowe wszczęte w kraju, przekazywane zgodnie z właściwością miejscową 

przez inne Urzędy Celno-Skarbowe w kraju. 

W kontrolowanej komórce, wszystkie sprawy rejestrowane były w systemie Kancelaria oraz 

w systemie ESKS, gdzie nadawano im kolejny numer RKS czy RMW. Kierujący komórką po 

otrzymaniu sprawy do prowadzenia określał sygnaturę pod jaką dana sprawa miała być zarejestro-

wana i wyznaczał funkcjonariusza/pracownika prowadzącego postępowanie przygotowawcze. Po-

siadał on wiedzę na temat ilości oraz „wagi” wpływających spraw, ponieważ każdą ze spraw na 

wstępie dekretował. Wszystkie sprawy rejestrowane były na bieżąco w rejestrach. Nie wystąpił 

przypadek, by sprawa po dekretacji Naczelnika LUC-S i skierowaniu jej do CZS-3, nie została na 

bieżąco zarejestrowana.  

Na podstawie wykonanych raportów ZAT0044-POD dot. spraw za okres od 1.03.2017 r. do 

31.12.2017 r. oraz I półrocze 2018 r. oraz wyjaśnień kierownika komórki, ustalono, że w I półroczu 

2018 r. w ESKS pracownicy/funkcjonariusze CZS-3 zarejestrowali i prowadzili 37 spraw (RKS). 

Ponadto w ww. okresie zakończono 7 spraw, które wpłynęły do CZS-3 w 2017 r. Na dzień rozpo-

częcia przedmiotowej kontroli, tj. 27 maja 2019 r., nie zakończono jeszcze 15 spraw wszczętych 

w 2017 r. Łącznie w I półroczu 2018 r. pracownicy/funkcjonariusze prowadzili 59 postępowań 

przygotowawczych.  

Odnośnie przyczyn niezakończenia do 27 maja 2019 r. (dzień rozpoczęcia kontroli) postępo-

wań przygotowawczych wszczętych w 2017 r. kontrolowany organ wyjaśnił, że: 
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 RKS-27/2017/412000/AK – trudności w ustaleniu kto jest właścicielem zatrzymanych auto-

matów, trudności z przesłuchaniem (w ramach pomocy prawnej Śląskiego UC-S) podejrza-

nego oraz kilkumiesięczne oczekiwanie na opinie biegłego w zakresie gier na automatach; 

 RKS-44/2017/412000/AK – oczekiwanie na zrealizowanie przez Śląski UC-S pomocy praw-

nej w postaci przesłuchania podejrzanego, który nie stawia się na wezwania; 

 RKS-456/21017/4180000/DFA – oczekiwanie na wykonanie ponownej analizy kryminalnej; 

 RKS-135/2017/4180000/EST – sprawa przekazana do Zachodniopomorskiego UC-S w zw. z 

konsolidacją postępowań, dotąd nie otrzymano postanowienia o połączeniu spraw;  

 RKS-563/2017/4180000/EST -  oczekiwanie na decyzję PR w Świebodzinie o zatwierdzeniu 

decyzji kończącej śledztwo; 

 RKS-180/2017/4180000/EST – trudności z wykonaniem czynności okazania; 

 RKS-603/2017/4180000/EST - oczekiwanie na zrealizowanie przez Świętokrzyski UC-S po-

mocy prawnej w postaci przesłuchania podejrzanego z aktami sprawy; 

 RKS-733/2017/4180000/EST – wniesiono do sądu akt oskarżenia z 27.06.2019 r.  w trakcie 

trwania kontroli; 

 RKS-336/2017/4180000/EST – postanowienie o umorzeniu dochodzenia w trakcie opracowy-

wania; 

 RKS-338/2017/4180000/EST – postanowienie o umorzeniu dochodzenia w trakcie opracowy-

wania; 

 RKS-555/2017/4180000/EST – postanowienie o umorzeniu dochodzenia w trakcie opracowy-

wania; 

 RKS-525/2017/4180000/JMA - sprawa przekazana do Świętokrzyskiego UC-S w zw. z kon-

solidacją postępowań, dotąd nie otrzymano postanowienia o połączeniu spraw; 

 RKS-924/2017/418000/MTO – istnieją przesłanki do połączenia RKS-924/2017/MTO z RKS-

843/18/MTO oraz RKS-272/19/SON. Decyzja o połączeniu ww. spraw nastąpi po otrzymaniu 

z PR w Świebodzinie danych o transakcjach bankowych pośrednika występującego w sprawie 

RKS-843/18/MTO i przesłuchaniu w charakterze świadka właściciela lokalu w sprawie RKS-

272/19/SON; 

 RKS-257/2017/4180000/MTO – w trakcie sporządzania aktu oskarżenia; 

 RKS-1377/2017/4180000/SON – wobec ujawnienia dodatkowych faktów, wszczęta sprawa 

wobec spółki przekształciła się w śledztwo prowadzone pod nadzorem PR w Kościerzynie o 

nr PR Ds.1250.2018; obecnie oczekuje się na zakończenie prowadzonej kontroli celno-skar-

bowej, po której prokurator nadzorujący zamierza postawić zarzuty trzem podejrzanym. 

 

Ustalono, że sprawy karne skarbowe w ESKS rejestrowano terminowo. Wszczęcie postępowania 

przygotowawczego następowało, ze względu na specyfikę kontrolowanej komórki, najczęściej za-

nim jeszcze sprawa trafiła do CZS-3, nie istniało więc zagrożenie, że wszczęcie postępowania 

nastąpi z opóźnieniem.  

W trakcie prowadzonych postępowań prawidłowo stosowano odpowiednie przepisy kks, kpk i kk. 

Ustalono, że w kontrolowanych sprawach Podatnicy nie byli informowani o zawieszeniu biegu 

terminu przedawnienia, ponieważ zgodnie z art. 15 § 2 ustawy Kodeks karny skarbowy, w razie 

orzeczenia przepadku przedmiotów, ściągnięcia ich równowartości pieniężnej lub obowiązku uisz-

czenia ich równowartości pieniężnej wygasa obowiązek uiszczenia należności publicznoprawnej 

dotyczącej tych przedmiotów. W związku z tym, w przypadku spraw, w których orzeka się prze-

padek przedmiotów, Urząd nie informował Podatników o zawieszeniu biegu terminu przedawnie-

nia zobowiązania podatkowego. 
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W trakcie kontroli stwierdzono następujące uchybienia, tj.: 

1. Braki w dokumentacji w aktach podręcznych (postanowienie Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Zielonej Górze o przedłużeniu dochodzenia): RKS-969/2017/418000/MTO  

2. Brak w aktach sprawy potwierdzenia akceptacji przez kier. CZS-3 wysokości kwoty tytułem 

dobrowolnego poddania się odpowiedzialności: RKS-481/2018/418000/MTO i RKS-

104/2018/418000/MBU; 

3. Zbyt późne wnioskowanie o przedłużenie dochodzenia: RKS 215/2018/418000/MBU, RKS-

377/2018/418000/SON; RKS-236/2018/418000/MTO. 

 

Stwierdzono również nieprawidłowość polegającą na pozostawaniu w bezczynności: RKS-

538/2018/418000/DFA. 

 

 

3.3 Prawidłowość stosowania trybu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 

 

W trakcie kontroli ustalono, że w badanym okresie wniesiono do Sądu Rejonowego 10 wnio-

sków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Skontrolowano 5 

wniosków o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Ustalono, że 

sprawca czynu zabronionego został pouczony przed pierwszym przesłuchaniem o prawie złożenia 

wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Pouczenie 

miało postać pisemną. Ponadto ustalono, że sprawca spełniał warunki o ubieganie się o zezwolenie 

na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, a jego wniosek odpowiadał wymogom formal-

nym. Zawiadomienia (w 4 przypadkach) o wniesieniu do sądu wniosku, dokonano równocześnie 

z wniesieniem wniosku.  

 

Stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości: 

Uchybienia: 

1. Brak w aktach sprawy akceptacji zadeklarowanej i wpłaconej kwoty tytułem kary grzywny 

(zapis taki stwierdzono na okładce akt sprawy): RKS-161/418000/2018/SON, RKS-

129/2018/418000/AK; RKS-156/18/418000/MBU; RKS-80/18/SK; RKS-998/2017/SK; 

RKS-998/2017/EST; 

Nieprawidłowości: 

1. Zbyt późne wniesienie do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie 

się odpowiedzialności: RKS-161/418000/2018/SON;  

2. Niesporządzenie i niedoręczenie sprawcy zawiadomienia o wniesieniu do sądu wniosku o 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności: RKS-156/18/418000/MBU;  

3. Niepełna kwalifikacja prawna czynu zabronionego we wniosku o udzielenie zezwolenia 

na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności: RKS-80/18/SK; 

4. Niewydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia: RKS-156/18/418000/MBU. 

 

 

3.4 Prawidłowość sporządzania aktów oskarżenia 

 

Na podstawie systemu ESKS ustalono, że w badanym okresie, w 12 sprawach zaewidencjo-

nowano wniesienie do sądu aktu oskarżenia.  
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W przypadku sprawy nr RKS-342/18/418000/SON ustalono, iż w aktach sprawy znajduje się akt 

oskarżenia, jednakże z uwagi na fakt zatwierdzenia go przez Prokuratora nie przeprowadzono dal-

szej kontroli.  

Odnośnie sprawy RKS-545/2018/418000/MBU ustalono, że w ewidencji ESKS w zakładce Druki-

rejestr, akt oskarżenia został wpisany i nieusunięty, natomiast w zakładce Tok sprawy wpis – akt 

oskarżenia usunięto. Obecnie postępowanie przygotowawcze jeszcze nie jest zakończone, sprawa 

nie podlegała więc weryfikacji. 

W związku z powyższym zweryfikowano 10 aktów oskarżenia wniesionych do sądu w I 

półroczu 2018 r. i ustalono, że we wszystkich przypadkach zawierały one elementy, o których 

mowa w art. 332 i 333 kpk. Do wszystkich aktów oskarżenia dołączono akta główne. 

 

W trakcie kontroli stwierdzono uchybienia: 

Uchybienia: 

1. Brak w aktach podręcznych sprawy zawiadomienia oskarżonego o wniesieniu do sądu aktu 

oskarżenia: RKS-616/2018/418000/MBU; RKS-377/2018/418000/SON; RKS-1/18/418 

000/SON; RKS-236/18/MTO; RKS-215/418000/2018/MBU; RKS-641/18/418000/JMA; 

RKS-969/2017/418000/MTO; RKS-1064/17/SON; 

2. Niewystąpienie do podejrzanego o usunięcie braku formalnego, w związku ze złożeniem 

przez niego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, 

a następnie brakiem wpłaty w ustalonym terminie zadeklarowanej kwoty tytułem kary 

grzywny oraz niewydanie postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o udzielenie zezwo-

lenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności: RKS-1/18/418000/SON;  

3. Brak wezwania sprawcy, wobec braku wpłaty zadeklarowanej kwoty tytułem kary grzywny, 

do usunięcia braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności: RKS-215/418000/2018/MBU;  

4. Sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia po upływie 14 dni od chwili zakończenia 

dochodzenia: RKS-1/18/418000/SON; RKS-236/18/MTO; RKS-215/418000/2018/MBU; 

RKS-641/18/418000/JMA. 

 

3.5 Prawidłowość postępowania przy umorzeniu postępowania karnego skarbowego 

 

 W trakcie kontroli ustalono, że w I półroczu 2018 r. umorzono 3 postępowania karne skar-

bowe. Kontrolą objęto 1 postanowienie o umorzeniu dochodzenia nr RKS-32/2017/4120000/MJ. 

Ustalono, że postępowanie to toczyło się w sprawie i nie przeszło w fazę ad personam, wobec 

czego nie było przedmiotem doręczenia. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia zatwierdził Dy-

rektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze 8 lutego 2018 r. (RKSn-408/2017). 

 

W kontrolowanym obszarze nieprawidłowości nie stwierdzono. Stwierdzono natomiast 

uchybienie polegające na tym, że z wnioskiem o orzeczenie tytułem środka zabezpieczającego  

przepadku przedmiotów wystąpiono ze znacznym opóźnieniem, ponadto ze znacznym opóźnie-

niem wystąpiono z wnioskiem o likwidację towaru. 
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4. Poprawność i kompletność danych ewidencjonowanych w systemie ESKS oraz termino-

wość ich wprowadzania 

 

W trakcie kontroli ustalono, że w kontrolowanym okresie wszyscy funkcjonariusze/pracow-

nicy komórki CZS-3 posiadali uprawnienia do systemu informatycznego Ewidencja Spraw Kar-

nych Skarbowych (ESKS). 

Ponadto ustalono, że w kontrolowanej komórce, wszystkie sprawy rejestrowane były w systemie 

Kancelaria oraz w systemie ESKS, gdzie nadawano im kolejny numer RKS czy RMW. Kierujący 

komórką po otrzymaniu sprawy do prowadzenia określał sygnaturę pod jaką dana sprawa miała 

być zarejestrowana i wyznaczał funkcjonariusza/pracownika prowadzącego postępowanie przy-

gotowawcze. Posiadał on wiedzę na temat ilości oraz „wagi” wpływających spraw, ponieważ 

każdą ze spraw na wstępie dekretował. Wszystkie sprawy rejestrowane były na bieżąco w reje-

strach. Nie wystąpił przypadek, by sprawa po dekretacji Naczelnika LUC-S i skierowaniu jej do 

CZS-3 nie została na bieżąco zarejestrowana.  

Na podstawie raportu ZAT0044-POD dot. spraw za I półrocze 2018 r., ustalono, że w I pół-

roczu 2018 r. w ESKS pracownicy/funkcjonariusze CZS-3 zarejestrowali 37 spraw (RKS) oraz 11 

spraw w zakładce mandaty (MAN) (rejestracja dotyczyła 2 postępowań mandatowych prowadzo-

nych przez funkcjonariusza CZS-3 oraz 9 mandatów, wystawionych przez inne komórki organi-

zacyjne, które zgodnie z przepisami wewnętrznymi zobowiązane były do przekazania ich do CZS-

3).  

W CZS-3 nie jest prowadzony żaden rejestr, w którym odnotowywane są sprawy wpływające do 

CZS-3 z innych komórek organizacyjnych. Komórka bazuje tylko na systemie ESKS. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że sprawy wpływające do CZS-3 i odnotowywane w syste-

mie ESKS, jako organ rejestrujący, mają wpisane: Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie 

Wlkp. Powyższe utrudnia znacząco wyszukiwanie spraw. Sprawy można wprawdzie odszukać po 

osobie wprowadzającej, ale nie daje to 100-tu procentowej  pewności, że w ten sposób zostaną 

ujawnione wszystkie sprawy w CZS-3, ponieważ nierzadko zdarza się, że sprawę mógł zarejestro-

wać pracownik/funkcjonariusz innej komórki organizacyjnej LUC-S w Gorzowie Wlkp. lub pra-

cownik/funkcjonariusz z innej jednostki KAS, jeśli np. sprawa została przekazana wg właściwo-

ści. Stąd zasadnym było by w słowniku uzupełnienie danych o wskazanie jako organ rejestrujący 

CZS-3. 

 

Nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze brak. 

 

Uchybienia – błędy w ewidencjonowaniu lub niepełna ewidencja, tzn.: 

1. Błędnie wpisana data pisma organu przesyłającego oraz data wydania postanowienia o 

wszczęciu dochodzenia: 

- RKS-399/2018/418000/SON (EMS 127/2018); 

- RKS-538/2018/418000/DFA; 

2. Błędnie wpisany organ rejestrujący: wszystkie weryfikowane sprawy, tj: RKS-

399/2018/418000/SON; RKS-407/2018/418000/SON; EMS 218/2018; EMS 178/2018; 

EMS 175/2018; EMS 152/2018; EMS 151/2018; EMS 101/2018; EMS 20/2018; EMS 

19/2018; RKS-998/2017/SK; RKS-80/2018/SK; RKS-129/2018/418000/AKO; RKS-156/ 

2018/418000/MBU, RKS-161/2018/418000/SON; RKS-538/2018/418000/DFA; RKS-

104/2018/418000/MBU; RKS-157/2018/418000/AKO; RKS-263/2018/418000/JST; 

RKS-481/2018/418000/MTO; RKS-1064/2017/418000/SON; RKS-969/2017/418000/ 

MTO; RKS-513/2018/418000/DFA; RKS-616/2018/418000/MBU; RKS-377/2018/41 
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8000/SON; RKS-1/2018/418000/SON; RKS-236/2018/418000/MTO; RKS-215/2018/418 

000/MBU; RKS-641/2018/418000/JMA; RKS-342/2018/418000/SON; RKS-30/2018/ 

418000/BSZ; RKS-32/2017/412000/MJA; 

3. Błędnie wpisana data przyjęcia pisma w organie: RKS-399/2018/418000/SON (EMS 

127/2018); 

4. Błędnie wpisana data mandatu: 

- RKS-407/2018/418000/SON (EMS 153/2018); 

- EMS 218/2018; 

- EMS 178/2018; 

- EMS 20/2018; 

- EMS 19/2018; 

5. Błędnie wpisana data postanowienia o wszczęciu dochodzenia: 

- RKS-407/2018/418000/SON (EMS 153/2018); 

- RKS-1064/2017/418000/SON; 

- RKS-641/2018/418000/JMA; 

6. Błędnie wpisana data popełnienia czynu: 

- EMS 178/2018; 

- EMS 20/2018; 

- EMS 19/2018; 

- EMS 101/2018; 

7. Błąd w imieniu podatnika: EMS 101/2018; 

8. Błędnie wpisana data nadania numeru: EMS 20/2018; 

9. Rozbieżności w datach pomiędzy aktami a danymi w ESKS (zakładka „Druki-rejestr” i 

„Tok sprawy”): 

- RKS-998/2017/SK; 

- RKS-80/2018/SK; 

- RKS-129/2018/418000/AKO; 

10. Błędnie wpisana data wysyłki wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie 

się odpowiedzialności do sądu: RKS-161/2018/418000/SON; 

11. Błędnie wpisana data wydania postanowienia prokuratora o przekazaniu sprawy: RKS-

104/2018/418000/MBU; 

12. Brak osoby, opis czynu z błędami, błędy we wpisach w zakładce „Druki-rejestr”: RKS-

157/2018/418000/AKO; 

13. Błędnie wpisana data pisma inicjującego sprawę: 

- RKS-481/2018/418000/MTO; 

- RKS-1064/2017/418000/SON; 

14. Błąd w dacie postanowienia o wyłączeniu akt sprawy do odrębnego postępowania oraz 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów: RKS-969/2017/418000/MTO; 

15. Błąd w dacie w kolumnie wpływ w zakładce „Druki-rejestr”: 

- RKS-969/2017/418000/MTO; 

- RKS-513/2018/418000/DFA; 

- RKS-616/2018/418000/MBU; 

16. Niezaewidencjonowanie wszystkich pism w sprawie: 

- RKS-513/2018/418000/DFA; 

- RKS-616/2018/418000/MBU; 

- RKS-377/2018/418000/SON; 
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- RKS-236/2018/418000/MTO; 

- RKS-215/2018/418000/MBU; 

- RKS-641/2018/418000/JMA; 

- RKS-342/2018/418000/SON; 

- RKS-30/2018/418000/BSZ; 

17. Błąd w dacie wysyłki akt i aktu oskarżenia do sądu: RKS-1/2018/418000/SON; 

18. Błędnie wpisana data przyjęcia w organie pisma inicjującego sprawę: RKS-

215/2018/418000/MBU; 

19. Błędnie wpisana data postanowienia o powołaniu biegłego sądowego: RKS-

342/2018/418000/SON; 

20. Błąd w dacie postanowienia o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnego po 

zatwierdzeniu przez prokuratora: RKS-30/2018/418000/BSZ; 

21. Rozbieżności pomiędzy zarejestrowaną sprawą a zapisami w zakładkach: RKS-

32/2017/412000/MJA, RKS-545/2018/418000/MBU. 

5. Poprawność kontroli funkcjonalnej realizowanej w kontrolowanym procesie 

 

Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp., wobec obowiązku wy-

nikającego z § 4 ust. 3 zarządzenia nr 41/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Zielonej Górze z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie sprawowania kontroli funkcjonalnej wyko-

nywanej w ramach nadzoru służbowego przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze 

w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz podległych urzędach województwa lubu-

skiego, określił terminy i zakres przeprowadzenia kontroli funkcjonalnej w 2018 r. w Lubuskim 

Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp.  

Z analizy Zakresu, katalogu i częstotliwości czynności kontroli funkcjonalnej w Lubuskim 

Urzędzie Celno-Skarbowym w Gorzowie Wlkp., realizowanej w 2018 r., w trybie innym niż 

w ramach bieżącego nadzoru w trakcie realizacji zadań wynika, że kontrolą funkcjonalną 

w I półroczu 2018 r. objęto następujące zadania: 

1. Prowadzenie postępowań karnych skarbowych 

2. Terminowość i kompletność danych wpisywanych do systemu ESKS 

Informacja o przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej dokonanej przez kierownika CZS-3 w 

powyższym zakresie została zawarta na formularzu F-010/IZZ/1. Wynika z niej, że nie stwier-

dzono nieprawidłowości.  

W trakcie prowadzonej obecnie kontroli zweryfikowano zapisy znajdujące się na ww. formu-

larzu i dokonano następujących ustaleń: 

 

1. W zakresie Terminowości i kompletności danych wpisywanych do sytemu ESKS wskazano 4 

sprawy, skontrolowane w I półroczu 2018 r. W przypadku spraw RKS-192/2018/418000/SON 

oraz RKS-37/2018/2018/418000/SON znalazły się informacje, że: „na dzień przeprowadzonej 

kontroli wpisy w ESKS zgodne z danymi zawartymi w aktach dochodzenia”, natomiast w 

przypadku spraw RKS-687/18/JMA i RKS-641/2018/JMA zapisano: „na dzień przeprowadzo-

nej kontroli wpisy w ESKS uzupełnione zgodnie z danymi zawartymi w aktach dochodzenia”. 

Stwierdzono, że powyższe zapisy są zbyt ogólne. Nie wynika z nich jakie dokumenty na dzień 

przeprowadzenia kontroli znajdowały się w aktach ww. spraw, a także czy oraz kiedy zostały 

wprowadzone do systemu ESKS. Nie można więc jednoznacznie ocenić terminowości i komplet-

ności danych wpisywanych do systemu ESKS. 
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2. W zakresie Prowadzenie postępowań karnych skarbowych skontrolowano 3 sprawy: RKS 

105/2018/BSz, RKS-536/2018/BSz i RKS-192/2018/SON. 

W odniesieniu do sprawy RKS-192/2018/SON nie było zastrzeżeń. 

W przypadku spraw RKS-105/2018/BSz oraz RKS-536/2018 stwierdzono rozbieżności po-

między ustaleniami z kontroli funkcjonalnej a zapisami w systemie ESKS. 

Z udzielonych wyjaśnień  w zakresie sprawy RKS-105/2018/BSz wynika, że w systemie ESKS 

jest błąd dotyczący daty dekretacji sprawy na pracownika. Po konsultacji z koordynatorem sys-

temu ESKS zmieniono datę dekretacji sprawy na właściwą. 

Zauważyć jednak należy, że nawet po dokonaniu korekty, w systemie ESKS widnieją nadal 2 

daty wydania postanowienia o wszczęciu śledztwa, tj. 30.01.2018 r. oraz 31.01.2018 r. Ponadto 

stwierdzenie podczas kontroli funkcjonalnej, że: „W toku postępowania przygotowawczego pro-

wadząca podjęła szereg czynności procesowych bez zbędnej zwłoki pod nadzorem Prokuratora 

Rejonowego w Słubicach i zgodnie z Jego wytycznymi.”, jest ogólnikowe, zawiera błędy rze-

czowe i w żaden sposób nie oddaje tego, co i kiedy działo się w sprawie. W ESKS widnieje tylko 

8 wpisów dot. prowadzonej sprawy (od 31.01.2018 r. do 4.12.2018 r.), a z wyjaśnień wynika, że 

w okresie od 31.01.2018 r. do 14.03.2018 r. dokonano ponad 30-tu czynności procesowych. 

W przypadku sprawy nr RKS-536/2018.BSz wyjaśniono, że: ”w informacji z przeprowadzonej 

kontroli funkcjonalnej mylnie wskazano rok ujawnienia przestępstwa skarbowego jako 2018, za-

miast roku 2016. Sprawa wpłynęła do ówczesnego Referatu Dochodzeniowo-Śledczego Urzędu 

Celnego w Gorzowie Wlkp. w dniu 24.11.2016 r. i w tym samym dniu została zadekretowana do 

dalszego prowadzenia przez st. asp. B. Szulczewskiego. Postanowienie o wszczęciu dochodzenia 

w dniu 24.11.2016 r. wydał Referat Dozoru w Gorzowie Wlkp. W systemie ESKS widnieje data 

dekretacji 31.11.2016 r. i taką datę należy przyjąć jako wpływ do Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej 

w Świecku. Funkcjonariusz prowadzący postępowanie przygotowawcze wykonał w sprawie na-

stępujące czynności procesowe (…)”.  

Zauważyć jednak należy, że w systemie ESKS jako datę wydania postanowienia o wszczęciu 

dochodzenia wpisano 23.11.2016 r., a nie 24.11.2016 r. (jak w wyjaśnieniach); z zapisów w sys-

temie wynika też, że sprawa została zadekretowana na funkcjonariusza 30.11.2016 r., a nie 

31.11.2016 r. (jak wskazano w wyjaśnieniach, poza tym nie ma daty 31.11.2016 r., a więc jeśliby 

taki zapis istniał, byłby błędny). Ponadto zapisy w systemie ESKS nie są kompletne (nie odnoto-

wano w nim wszystkich czynności podejmowanych w sprawie, np. protokołu z przesłuchania 

świadka H.G (22.12.2016 r.), postanowienia SR w Sulęcinie, sygn. akt II Kp 31/2017 (7.08.2017 

r.), zawiadomienia do spółki o możliwości złożenia interwencji (15.01.2018 r.), na które powołał 

się kontrolowany organ w swoich wyjaśnieniach). 

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wprawdzie w zakresie prowadzenia postę-

powań karnych skarbowych, kontrola funkcjonalna została przeprowadzona, ale dokonano jej bar-

dzo pobieżnie i zapisane w niej ustalenia nie dają pełnego wyobrażenia o toku weryfikowanego w 

trakcie kontroli postępowania. W systemie ESKS nie odnotowano wszystkich czynności podej-

mowanych w sprawie, mimo to, w informacji o przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej nie zo-

stało to wykazane. 

 

 

OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

 Działania Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w związku z kontrolą 

prawidłowości załatwiania w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. spraw karnych 

skarbowych ocenia się pozytywnie z uchybieniami. 
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Generalnie ustalenia przeprowadzonej kontroli wskazują na to, że podjęte działania Urzędu 

stanowiące zakres kontroli, realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględ-

nieniem wewnętrznych instrukcji i procedur. Brak jest zastrzeżeń co do kwestii organizacyjnych. 

Na uwagę zasługuje też fakt, że sprawy w systemie ESKS rejestrowane są terminowo i nie stwier-

dzono przypadków niezarejestrowania spraw w tym systemie. 

W trakcie kontroli pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące prawidłowości i terminowości 

działań kontrolowanego organu w zakresie stosowania trybu dobrowolnego poddania się odpo-

wiedzialności oraz sporządzania aktów oskarżenia.  

Ponadto zastrzeżenia budzi kompletność i poprawność wpisywania danych do systemu 

ESKS, które to dane są podstawą do sporządzania sprawozdań i analiz, w związku z czym powinny 

być pełne i zgodne z aktami spraw. 

  

 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

 

W trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości: 

 

Uchybienia: 

1. W zakresie prawidłowości postępowania mandatowego: 

- Nie podano danych identyfikacyjnych sprawcy (osoba zagraniczna) w postaci daty urodze-

nia (2 przypadki); 

- Nie podano numeru legitymacji albo numeru identyfikacyjnego osoby wystawiającej man-

dat oraz nie dokonano wszystkich skreśleń na druku mandatu (2 przypadki); 

- Dokonano poprawienia zapisu daty otrzymania przez sprawcę mandatu (1 przypadek); 

- Zastosowano niepełną kwalifikację prawną czynu zabronionego (1 przypadek); 

- Dokonano na mandacie poprawienia zapisu numeru dowodu osobistego sprawcy czynu 

zabronionego (1 przypadek); 

2. W zakresie prawidłowości wszczęcia dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 

skarbowe oraz terminowości wszczynania i prowadzenia postępowań karnych skarbowych: 

- Braki w dokumentacji (5 przypadków);  

- Brak w aktach sprawy w ogóle potwierdzenia akceptacji przez kier. CZS-3 wysokości 

kwoty tytułem dobrowolnego poddania się odpowiedzialności (2 przypadki); 

- Zbyt późne wnioskowanie o przedłużenie dochodzenia (2 przypadki) 

3. W zakresie prawidłowości stosowania trybu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności: 

- Brak w aktach sprawy akceptacji zadeklarowanej i wpłaconej kwoty tytułem kary grzywny 

-  zapis taki stwierdzono na okładce akt sprawy (5 przypadków); 

4. W zakresie prawidłowości sporządzania aktów oskarżenia: 

- Brak w aktach sprawy zawiadomienia oskarżonego o wniesieniu do sądu aktu oskarżenia 

(7 przypadków); 

- Niewystąpienie do podejrzanego o usunięcie braku formalnego, w związku ze złożeniem 

przez niego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialno-

ści, a następnie brakiem wpłaty w ustalonym terminie zadeklarowanej kwoty tytułem kary 

grzywny oraz niewydanie postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o udzielenie ze-

zwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności  

(1 przypadek);  
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- Brak wezwania sprawcy, wobec braku wpłaty zadeklarowanej kwoty tytułem kary 

grzywny, do usunięcia braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności (1 przypadek);  

- Sporządzenie i wniesienie do sądu aktu oskarżenia po upływie 14 dni od chwili zakończe-

nia dochodzenia (4 przypadki). 

5. W zakresie prawidłowości postępowania przy umorzeniu postępowania karnego skarbowego: 

- Wystąpienie ze znacznym opóźnieniem z wnioskiem o orzeczenie tytułem środka zabez-

pieczającego  przepadku przedmiotów oraz wystąpienie ze znacznym opóźnieniem z wnio-

skiem o likwidację towaru (1 przypadek); 

6.W zakresie poprawności i kompletności danych ewidencjonowanych w systemie ESKS oraz ter-

minowości ich wprowadzania: 

- Błędnie wpisana data pisma organu przesyłającego oraz data wydania postanowienia o 

wszczęciu dochodzenia (2 przypadki); 

- Błędnie wpisany organ rejestrujący - wszystkie weryfikowane sprawy (32 przypadki); 

- Błędnie wpisana data przyjęcia pisma w organie (1 przypadek); 

- Błędnie wpisana data mandatu (5 przypadków); 

- Błędnie wpisana data postanowienia o wszczęciu dochodzenia (3 przypadki); 

- Błędnie wpisana data popełnienia czynu (4 przypadki): 

- Błąd w imieniu podatnika (1 przypadek); 

- Błędnie wpisana data nadania numeru (1 przypadek); 

- Rozbieżności w datach pomiędzy aktami a danymi w ESKS (zakładka „Druki-rejestr” i 

„Tok sprawy”) (3 przypadki); 

- Błędnie wpisana data wysyłki do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności (1 przypadek); 

- Błędnie wpisana data wydania postanowienia prokuratora o przekazaniu sprawy  

(1 przypadek); 

- Brak osoby, opis czynu z błędami, błędy we wpisach w zakładce „Druki-rejestr” 

(1 przypadek); 

- Błędnie wpisana data pisma inicjującego sprawę (2 przypadki); 

- Błąd w dacie postanowienia o wyłączeniu akt sprawy do odrębnego postępowania oraz 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów (1 przypadek); 

- Błąd w dacie w kolumnie wpływ w zakładce „Druki-rejestr” (3 przypadki); 

- Niezaewidencjonowanie wszystkich pism w sprawie (8 przypadków); 

- Błąd w dacie wysyłki akt i aktu oskarżenia do sądu (1 przypadek); 

- Błędnie wpisana data przyjęcia w organie pisma inicjującego sprawę (1 przypadek); 

- Błędnie wpisana data postanowienia o powołaniu biegłego sądowego (1 przypadek); 

- Błąd w dacie postanowienia o zastosowaniu postępowania w stosunku do nieobecnego po 

zatwierdzeniu przez prokuratora (1 przypadek); 

- Rozbieżności pomiędzy zarejestrowaną sprawą a zapisami w zakładkach (1 przypadek). 

 

Nieprawidłowości: 

1. W zakresie prawidłowości stosowania trybu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności: 

 zbyt późne wniesienie do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie 

się odpowiedzialności (1 przypadek), 

 niesporządzenie i niedoręczenie sprawcy zawiadomienia o wniesieniu do sądu wniosku o 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (1 przypadek), 
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 niepełna kwalifikacja prawna czynu zabronionego we wniosku o udzielenie zezwolenia na 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (1 przypadek), 

 niewydanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia (1 przypadek). 

2. W zakresie prawidłowości wszczęcia dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 

skarbowe oraz terminowość wszczynania i prowadzenia postępowań karnych skarbowych: 

 pozostawanie w bezczynności (1 przypadek). 

 

 

ZALECENIA 

 

1. W zakresie prawidłowości postępowania mandatowego: 

- podawanie danych identyfikacyjnych sprawcy - osoby zagranicznej w postaci daty urodzenia; 

- podawanie numeru legitymacji albo numeru identyfikacyjnego osoby wystawiającej mandat oraz 

dokonywanie wszystkich skreśleń na druku mandatu; 

- podawanie pełnej kwalifikacji prawnej czynu zabronionego; 

- wszelkie poprawki na mandatach są niedopuszczalne; w przypadku stwierdzenia, że wystawiony 

mandat zawiera błędy należy anulować go poprzez skreślenie ukośną kreską i naniesienie adnota-

cji „ANULOWANO” z datą i czytelnym podpisem osoby anulującej, a następnie wystawić mandat 

zawierający prawidłowe dane. 

2. W zakresie prawidłowości wszczęcia dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 

skarbowe oraz terminowości wszczynania i prowadzenia postępowań karnych skarbowych: 

- dołożenie wszelkiej staranności, by dokumentacja w sprawach była kompletna; 

- w aktach sprawy powinny znaleźć się potwierdzenia akceptacji przez kier. CZS-3 wysokości 

kwoty tytułem dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; 

- występowanie z wnioskiem o przedłużenie dochodzenia na 5 dni przed upływem terminu zakoń-

czenia dochodzenia; 

- w trakcie prowadzenia dochodzenia efektywnie wykorzystywać czas na wykonanie wszelkich 

niezbędnych czynności, tak by dochodzenie zakończyć w terminie ustawowym i nie narazić się na 

zarzut pozostawania w bezczynności. 

3. W zakresie prawidłowości stosowania trybu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności: 

- w aktach sprawy, a nie okładce akt sprawy, powinna się znaleźć akceptacja zadeklarowanej i 

wpłaconej kwoty tytułem kary grzywny; 

- niezwłoczne wnoszenie do sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności; 

- niezwłoczne sporządzanie i doręczanie sprawcy zawiadomienia o wniesieniu do sądu wniosku o 

dobrowolne poddanie się odpowiedzialności; 

- wskazywanie we wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzial-

ności pełnej kwalifikacji prawnej czynu zabronionego;  

- każdorazowo wydawanie postanowienia o wszczęciu dochodzenia, w sytuacji gdy zachodzi po-

dejrzenie popełnienia wykroczenia. 

4. W zakresie prawidłowości sporządzania aktów oskarżenia: 

- w aktach sprawy powinno znajdować się zawiadomienie oskarżonego o wniesieniu do sądu aktu 

oskarżenia; 

- w związku ze złożeniem przez podejrzanego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne 

poddanie się odpowiedzialności, a następnie brakiem wpłaty w ustalonym terminie zadeklarowa-

nej kwoty tytułem kary grzywny, należy wystąpić do podejrzanego o usunięcie braku formalnego, 
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a w przypadku jego nieusunięcia, należy wydać postanowienia o odmowie wniesienia wniosku o 

udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;  

- wobec braku wpłaty zadeklarowanej kwoty tytułem kary grzywny, wzywać sprawcę, do usunię-

cia braku formalnego wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzial-

ności;  

- sporządzać i wnosić do sądu akt oskarżenia przed upływem 14 dni od chwili zakończenia docho-

dzenia. 

5. W zakresie prawidłowości postępowania przy umorzeniu postępowania karnego skarbowego: 

- niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu dochodzenia, występować do 

sądu z wnioskiem o orzeczenie  przepadku przedmiotów, a po otrzymaniu prawomocnego posta-

nowienia w tym zakresie, występować  z wnioskiem o dokonanie likwidacji towaru. 

6.W zakresie poprawności i kompletności danych ewidencjonowanych w systemie ESKS oraz ter-

minowości ich wprowadzania: 

- usunięcie błędów dot. danych wpisanych do systemu ESKS a stwierdzonych podczas obecnej 

kontroli; 

- wystąpienie o dopisanie w słowniku danych CZS-3 jako organu rejestrującego. 

7. W zakresie kontroli funkcjonalnej prowadzonej w obszarze prowadzenia postępowań karnych 

skarbowych - zaleca się wnikliwsze jej prowadzenie oraz opisywanie w taki sposób, by dawał on 

pełne wyobrażenie o toku weryfikowanego w trakcie kontroli postępowania.  

Informację o realizacji zaleceń pokontrolnych wraz z potwierdzającymi je dokumentami na-

leży przesłać do tut. organu do 29 listopada 2019 r. 

 

Wystąpienie pokontrolne liczy łącznie 16 stron. 

 

 

 

Zielona Góra, dnia       października 2019 r.  
Kierownik jednostki kontrolującej 

 
..........................................................  

(data i podpis) 
 

Data na oryginale:                                                                            Podpis na oryginale 

Zielona Góra, dnia 17 października 2019 r.                                            DYREKTOR  

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

w Zielonej Górze 

Adam Andrzejewski 
 


