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Egz. Nr.l Pan;

p.o. Naczelnika Urzędu Skartlowego

(

Na Podstawie art. 47 ustarv.v z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli rł, adnrinistracji rządowej
(Dz.U. Nr 185, Poz. 1092) Dyrektor Izby Skarbo,,vej pruekazuje w załączeniu
wYstąPienie Pokontrolne, sporządzone rł,lwlliklt korrtroli przeprorvadzonej lł, kierowanyn prze7,

Pan Urzędzie, obejmującej:

PrarvidłowoŚĆ r.vclroźenia i funkcjonor,vanta zasad kontroli wer,vnętrznej rv zakresie kontroli
funkcjonalnej w okresie od krł,ietnia2Ot4 r. do 30 września 2016 r.

Wobec niezgłoszentazasttzezeń do pro.jektu wystąpienia pokontrolnego przesłanego przy piśmie
z 23 .l1 .2016 r., załączone wystąpienie pokontrolne spol,ządzono zgoclnie
zart.46 ust. 1 i ust- 3 Pkt i rłłv. ustarł,y, uzupełniając treśc pro.iektu o zalecenia clotyozące

usunięcia niePrawidłowoŚci lub uspralvnienia funkc.ionowania jednostki kontrolow-ane.j.

JednoczeŚnie Dyrektot Izby Skarborvej rv informuje, że zgodnie z art.48 w\v.

ustawy od r,ł,ystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zał.I egz.

Sporządzono w 2 egz.:
- egz. nr 1 - adresat
-ęgz.nr2-a/a

\
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Administracja
podatkowa

wrłw, apodatkowa, gov,pł



cinia .{rkrudnia 2016 t.

DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ
_ _ .\ !

200l-KW.O7I0.ż6.2016

Egz. Nr..{..

Nazwa i adres jednostki
Urząd Skarbowy

II. Imię i

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Z KONTROLI PLANOWEJ

kontrolowanej:
(wszystkie komórki)

I.

nazwisko kierownika j ednostki kontrolowanej :

- Naczelnik Urzędu Skarbowego -
p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego

Co 31.03.2016 r.

od

01.04.ZaI6 r.

III. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego:
,, starszy komisarz skarbowy

IV. Data rozpoczęciaizakończenia crynności kontrolnych:
17.10.2016 r. - 20.10.2016 r.

V. Zakres kontroli:
Prawidłowość wdrozenia i fuŃcjonowania zasad kontroli wewnętrznej w zakresie
kontroli funkcjonalnej w okresie od kwietnia2}l4 r. do 30 września 20t6 r.

vI. Podstawa prawna przeprowadzenia kontrołi:
- art. 5 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia2l częrwca 1996 t. o urzędach iizbach skarbowych
(tj. Dz.U. z2015 r. poz.578),
- § 2 ust. 2 pkt 2a lit a statutu izby skarbowej, stanowiącego zńącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 22 Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im
statutów (Dz. U rz. MF .20I 6.28),
- ań. 6 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 201I r. o kontroli w administracji rządowej
(Dz.U. Nr 185, poz.1092).

Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została
oparta:

Oceny dokonan<i wg &terostopniowej skali ocen przy założeniu, że:

Vil.



1) Ocena porytywnai oznacza, iZ funkcjonowanie jednostki w zakresie objęĘm tematyką
kontroli nie budzi żadnych zastrzeżeń; nie stwierdzono uchybień i/lub nieprawidłowości
oraz jakichkolwiek skutków finansowych w badanych sprawach (aktach, innych
dokumentach, systemach informatycznych), bądż też stwierdzono do 5% uchybień
w badanych sprawach.
Ocena porytywna pomimo uchybień: oznacza, iź fuŃcjonowanie jednostki w zakresie
objętym tematyką kontroli nie budzi zastrzeżeń; stwierdzono powyżej 5% uchybień
w badanych sprawach (aktach, innych dokumentach, systemach informatycznych), które
mogą być łatwo i w krótkim czasie usunięte, a ich charakter nie powoduje kwestionowania
funkcjonowania j ednostki. Nie stwierdmno występowania skutków finansowych.
Ocena pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości: oznacza,
iź funkcjonowanie jednostki w zakresie objętym tematyką kontroli budzi niewielkie
zastrzeżenia; stwierdzono uchybienia i/lub do 25oń nieprawidłowości w badanych sprawach
(aktach, innych dokumentach, systemach informatycznych), co wymaga podjęcia dzińań
zmieuających do wyetiminowania stwierdzonych nieprawidłowości i zapobieżenia ich
powstawania w przyszłości.
Ocena negaĘwnaz oznacza, iż fuŃcjonowanie jednostki w zakresie objętym temaĘką
kontroli, budzi duże zasttzeżenia ze względu na ilość i charakter stwierdzonych naruszeń;
stwierdzono uchyb"ienia i/lub powyżej 25 % nieprawidłowości w badanych sprawach
(aktach, irrnych dokumentach, systemach informatycznych), co oznacza, że niezbędne jest
wdrożenie natychmiastowych kompleksolvych rozwiązań zmierzających do poprawy
funkcj onowania j ednostki.

Dodatkowe kryteria oceny stanu faktyćznego:

Kontrola pra.rł,idłorł,ości polegała na lrstaleniu, czy badany obszar działalności funkcjonuje
prawidłowo z uwzględnieniem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, przy
czym:.

- legalność obejmuje zgodność dzińania z przepisami prawa powszechnie obowipującego,
przepisami prawa wewnętrznego, umowami, decyzjami w sprawach indywidualnych oraz
innymi rozstrzy gnięciami podj ętymi przez uprawnione podmioty,

- gospodamość, czy|i zgodność działań kontrolowanej komórki z zasadami efektywnego
gospodarowania (tj. oszczędności i minimalizacji nakładódkosztów prowadzonych dzińń
ptzy zachowaniu wymaganej jakości) i wydajności (tj, uzyskiwania najlepszych efektów
przy moż|iwie najmniejszych nakładach), wykorzystania możliwości zapobieżenia lub
ograniczenia wysokości ewentualnych lub zaistniałych szkód,

- celowość obejmuje zgodnośó z cęIałni określonymi dla kontrolowanej komórki lub
działalności, stosowanie metod i środków odpowiednich dla osiągnięcia celów oraz
osiągnięcia tych celów (skuteczność), przy czym skuteczność rozumie się jako stopień
zgodności pomiędzy zamterzotymi, a faktycznymi skutkami działalności,

- rzetelnośó obejmuje wypełnianie obowiązków z należytą stararrnością, sumiennie i
terminowo, wykonywanie zobovnązań zgodnie z ich treścią, przesttzeganie wewnętrznych
reguł funkcjonowania komórki, dokumentowanie określonych dzińań lub stanów
faktycznych zgodnie zrzeczywistością, we właściwej formie i wymaganych terminach,bez
pomijania określonych faktów i okoliczności.

Wyniki czynności przeprowadzonych w zakresió objętym kontrolą uzasadniają przyjęcie
oceny pozytywnej z uchybieniami.

2)

3)

4)



Vm. Rozrviązaniaorganlzaryjne

W okesie objętym kontrolą, w kontroiowanej jednostce obowiązywały nw. Regulaminy
O r ganizacy jne wpro wad zone ;

I) Zarządzeniem Nr 6/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 10.03.2014
r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacvjnego Urzędu Skarbowego ;

obowiązujący do 30.06.2014 t.
ż) Zarządzeniem Nr 11/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 24

czerwca2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacvjnego dla Urzędu Skarbowego w
obowiązującego od 1 lipca 2014 r. do 31 marca2aó r.

3) Zarządzeniem Nr I9l20I5 Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 kwietnia 2015
r. w sprawie nadania regulaminu otganizacyjnego Urzędowi Skarbowemu
obowiązujący od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia2Ot5 r.

4) Zarządzeniem nr 212016 Dyrektora Izby Skarbowej z dnia27 stycznia20|6 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego
obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

5) Zarządzeniem nr 23/2016 Dyrektora Izby Skarbowej : z dnia7 kwietnia 2016 r.
Tekst jednolity Regul.aminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego zawarto w zńączniku nr 2
do ww. zarządzenia.

W oparciu o schematy struktury organtzacyjnej, załączane do poszczególnych regulaminów
organizacyjnych ustalono, że w okresie:
- do 3I marca 2015 r. pracami Urzędu kierował Naczelnik przy wsparciu Zastępcy
Naczelnika, Główne go I(s ię gowe g o oraz innych komórek or ganizacyjnych,
- z dniem 1 kwietnia 2CI5 r. zniesioilę zostałc stairol.visko Głównego Księgowego, *- *

- z dniem 1 stycznia 2016 r. zniesione zastńo stanowisko Zastępcy Naczelnika.

Na mocy Zarządzenta Nr 10/2014 Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnla 5
maja20l4 r. w sprawie sprawowania kontroli funkcjonalnej wykonywanej w ramach nadzoru
służbowego pfzez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Skarbowym w

_ okreŚlone zostńy zasady sprawowania kontroli funkcjonalnej. Natomiast
zakres, katalog i częstotliwość czynności kontroli funkcjonalnych ujęte zostały w Decyzji nr
3 lż014 Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 5 maja20l4 r. W zńączniku
nr 1 do ww. Decyzji wymieniono: kontrolujących, zakres kontroli (kontrolowanych), katalog
czynności, częstotliwośc czynności, do przeprolł,adzenia w ż014 t.

Powyzsze akty prawa wewnętrznęgo ,z dniem 1 kwietnia 20t5 r. na mocy Zarządzenta nr
812015 Naczelrrika Urzędu Skarbowego z 27 marca ż0I5 r. zostały
uchylone.
Dowód: kafiy nr: 53-60

Ustalenia:

l. Wydane w 2014 r. regulacje zzakręsu kontroli funkcjonalnej opracowane zostały zgodnl,e z
zaleceniami zawartymł w załączniku nr 1 do Systemu kontroli wewnętrznej w administracji
Podatkowej ,,Sprau,owanie kontroli funkcjonalnej wykonywanej w ramach nadzoru
słuzbowego przęz osoby zajmujące stanowiska kierolvnicze w izbach i urzędacl,l
skarbowych",



Ż. Od kwietnia2015 r. kontrolowane zagadnienie wykonywania kontroli funkcjonalnej nie było
regulowane instrukcjami wewnętrznymi ani innymi procedurami wewnętrznymi. Zę
złożonych wyjaśnień przez p.o. Naczelnika Urzędu - Jraz Par,,,,.

,, pełniącego funkcję Naczelnika Urzędu do 31 malca 2016 r. wynika m.in, że
kontrola fuŃcjonalna po ww. okresie byłaprzeprowadzanana dotychczasowych zasadach.

Dowód: karty: wyiaśnienia Pan_
wyjaśnienia Pal,;

- p.o. Naczelnika Urzędu z I8,I0.2016 r.,
I55-I57.

3, Kierownicy i pracownicy Urzędu Skarbowego nie posiadają odrębnych,
pisemnych upoważnień do podpisywania pism z upoważnienia Naczelnika Urzędu.
Upoważnienie wynikaj ą wyłącznie z zal<ręsow czynności pracowników.

Dowód: wyjaśnienia Pan.
I57.

- p.o. Naczelnika Urzędu z 18.10.20i6 r -karta

IX. Opis ustalonego stanu fakĘcznego.

IX.L Poprawność merytoryczna sporządzanych informacji o rodzajach stwierdzonych
nieprawidłowości ptzez kontrolujących - Naczelnika Urzędu i kadrę kierowniczą w oparciu o
informacje o wynikach kontroli funkcjonalnychza I półrocze ż016 r.

7. wyjaśnien zŁożonych przezPani - p.o. Naczelnika wynika, ze pomimo
uchylenia z I.04.20I5 r. regulacji w zakresie wykonywania kontroli funkcjonalnej
(Zarządzenia Nr I0l20|4 Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 5 maja
ŻaI4 r. w sprawie spral,t/owania kontroli funkcjorralnej wykonywanej w ramach nadzoru
służbowego przęz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Urzędzie Skarbowym w

oraz Decyzji nr 312014 z 5 maja 2014 r.) nadal była ona wykonywana ,na
dotychczasowych zasadach".
W zwięku z po,wyższym, w toku dokonywania ptzedmiotowej kontroli posiłkowano
się/opierano się na zapisachwynikających z uchylonych regulacji.

IX.I.I Szczegółowe ustalenia w oparciu o okazane w toku kontroli informacje o
wynikach kontroli funkcjonalnych za I półrocze 20t6 r., sporządzone przez naczelnika
urzędu i osoby zobowiązane do jej dokonania.

1. Kontrola Naczelnika Urzędu wobec kierowników bezpośrednio podległych komórek
organizacyjnych oruz samodzielnego stanowiska pracy.
Ustalenia:
1) Zakresem kontroli objęto zagadnienia: podpisywanid pism z upoważnienia Naczelnika
Urzędu Skarbowego zgodnie z udzielonym upowaznieniem (14 spraw); terminowość
załatwiania spraw (21 spraw), terminowość i kompletność wprowadzania i zatwierdzania
danych do programów komputerowych (13 spraw). Natomiast w zńączniku nr 1 do Decyzji
rlr 312014 ,,Zal§es, katalog i częstotliwość kontroli funkcjonalnej w 2014 t." określono, iż
Naczelnik dokonuje kontroli kierowników bezpośrednio podległych komórek
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy w zakresie
- podpisywania pism z upowtznienia Naczelnika Urzędu Skarbowego zgodnie z udzielonym
upoważnieniem (nie mniej niz 5 spraw półrocznie) ) --

- aktualność dokumentów p6awa wewnętrznego regulujących pracę komórki organizacyjnej
(3-6 dokumęntów półrocznie). Powyższego zadaria nie objęto kontrolą.



2) Kontrolą objęto wszystkich kierowników/kierujących oraz pracownika wykonującego
zadanta na samodzielnym jednoosobowym stanowisku pIacy.
3) W wYniku przeprowadzenia kontroli funkcjonalnej nie stwierdzono
uchybien/nieprawidłowości w pracy podległej kadry.
4) Na przedmiotowej informacji widnieje data sporządzenia 18.07.2016 r.
5) Informacja o przeprowadzeniu kontroli przez Naczelnika Urzędu Skarbowego nie została
ujęta w ,,Zestawienit działań kontroli funkcjonalnej za okres-styczeń-cz".*i". 2016 t.'',
Przekazanej do DyrektoruIzby Skarbowej przy piśmie NUS z i5 lipca 2016 r|.

nr 20 1 0-SN .07 1 1.2.2016.
Dowód: kartaI48-I49.

2. Na Podstawie okazanych dokumentów z kontroli funkcjonalnych przeprowadzony ch przez
kierowników/osoby_ kierujące poszczegolnymi komórkami org-anizicyjnymi w stosunku do
nadzorowanych prącownlkow za okres I połowy 2016 t. ustalonÓ, że:
1) W zakresie zadania ,,Podpisywanie pism z upoważnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego
zgodnie z udzielonym upoważnieniem'':
- Kierownik Samodzielnego Referatu Rachunkowości i Spraw Wierzycielskich (SW)
kierującY Wieloosobowym Stanowiskiem Postępowań PÓdatkowych pp, kierujący
Sekretariatem NaczF-lnika (SN) wskazali, iż pracownikom nie udzieiono upowaznień dó
podpisywania pism;
- Kierownik Działu OB, Kierownik Samodzielnego Referatu Analiz i planowania oraz
Kontroli Podatkowej oraz Komornik skarbonry wybrali do kontroli próbę ,,losową', po 10
spraw (zzakresu oB i Kontroli) oraz 15 spraw zzakresuegzekucji;
- W toku dokonywania ww. kontroli funkcjonalnej nie stwierdzono uchybień i
nieprawidłowości w realizacji zadania przezpodległych praiowników.

W wYniku werYfikacji zapisów w Informacjach o przeprowadzeniu kontroli fuŃcjonalnej z
okazanYmi w toku kontroli aktami spraw nie stwierózono rozbiezności.

2) W zal<resie zadania ,,Terminowo sc zńatwiania spraw'':
- WSZYSCY kierownicy/osoby kierujące przeprowadzili ww. kontrolę, w ilości 10 spraw

PÓłrocznie (komórka kontroli więcej - 12 spraw), tj. w ilości odpowiadającej częstotliwości
czynności przewidzianej w pierwotnie wprowadzonych dokumentach,
- tYlko w zakresie spraw egzekucyjnych komornik skarbowy stwierdził nieprawidłowości, d.
,,w kontrolowanych sprawach wszczęcie odbywało się od 2 do L29 dni licząc od dnia wpływtl
tYtułu wYkonawczego do organu egzekucyjnego". W związku z powyższym wYdano
zalecenia Pokontrolne: ,,Zmniejszyć czas wszczęcia póstępowania egzekuc}jnego
maksYmalnie do 60 dni licząc od dnia wpłyrłąl każdego tytułu wykonawczego". TÓrmin
r ealizacji zaleęeń określono :,,P raca cią$a'' .

Dowód: karty 132-133, 135- 14];150Ą51.

W wYniku werYfikacji danych zawartych w Informacji o przeprowadzonej kontroli
funkcjonalnej przez - kierownika samodźi"tn"gl Referatu Rachunkowości
i Spraw Wierzycielskich ustaiono, ze:
- w zakresie sprawdzenia terminowości zńatwiania spraw ujęto m.in. postanowienia o
Przeksięgowaniu nadpłat na zobowi ązania podatkowe (łącznie 8 spraw). Sprawy te zostały
podpisane przezkontrolującą Pan. _ _: ]

- o9rocz ww. SPraw, kontroli poddano rńn. terminowość wystawiania upomnień, w łącznej
ilości przehaczającej vrymag*ny limit 10 spraw półrocznie
Dowód: karta 151.



3) W zakresie zadania,,Terminowość i kompletność wprowadzania i zatwięrdzania danych do
pro gramów ko mputeroł\ych zgo dnie z nadanymi uprawnieniańi" :

- wszyscy kierownicy/osoby kierujące przeprowadzili ww. kontrolę, w ilości 10 spraw (lub
więcej) półrocznie tj. w ilości odpowiadaJącq częstotliwości czynności przewidzianej w
pierwotnie wprowadzonych dokumentach,
- w toku dokonywania ww. kontroli funkcjonalnej nie stwierdzono uchybień i
nieprawidłowości w realizacj i zadań ptzez podlegĘch pracowników.
Dowód: karty I32-I33, 135- I47,I50-15_I.

W wyniku weryfikacji zapisów dot. kontroli funkcjonalnych z okazanymi w toku kontroli
aktami spraw/wglądem do systemów i aplikacji, nie stwierdzono rozbieżności.

Na podstawie dat widniejących na formularzach-Informacjach o przeprowadzonej kontroli
funkcjonalnej ustalono, 'że czyrlności kontroli funkcjonalnej zostŃy przeprowadzone w
terminie wskazanym w § 4 uchylonego Zarządzenia nr I0l20I4 Naczelnika Urzędu
Skarbowego z dnia 5 maja 2014 t. w sprawie sprawowania kontroli
funkcjonalnej wykonywanej w ramach nadzoru służbowego ptzęz osoby zajmilące
stanowiska kierowĘcze w Urzędzie Skarbowym . Termin zakreślono
następująco: kierownicy komórek organizacyjnych przekazu;ą Naczelnikowi informacje .... za
okresy poŁroczne, w terminie do 10 lipeaza okres I półtocza.Informacje były sporządzane z
wykorzystaniem formulatzy, dołączonych jako załączntk do ww. zaruądzeniaNaczelnika.

Realizacja wykonania zaleceiwydanych w wyniku przeprowadzenia kontroli fuŃcjonalnej za
okres II połowy 2015 r.

W zakresie spraw z zakresu egzekucji zalecono: ,,Zrantejszyc czas wszczęcia egzekucji do
maksymalnie 60 dni Licząc od dnia wpłylvu tytułu wykonawczego", (w kontrolowanych
sprawach wszczęcie egzekucji odbywało się od 6 do 184 dni). Przeprowadzona kontrola
fuŃcjonalna za I półrocze 2016 r. vłykazŃa, iz w ,,kontrolowanych sprawach wszczęcie
odbywało się od 2 do I29 drli licząc od dnia wpłyviru tl,tułu wykonawczego do organu
egzekucyjnego". W związku z powyższym ponowrrie wydano zalecęnia dot. ,,zmniejszenia
czasu wszczęcia postępowania egzekucyjnego maksymalnie do 60 dni, licząc od dnia wpływu
każdego tytułu wykonawczego" .

Dowód akta kontroli: karta nr 133-135.
W zakresie spraw karnych skarbowych nie dokonano sprawdzenia poziomu rca|izaili
wydanych zaleceń pokontrolnych z zakresu spraw karnych skarbowych. W ńożonych
wyjaśnieniach - p.o. Naczelnika Urzędu wskazała m.in., ze: ))

Sprawując funkcję Naczelnika do 31 marca 2016 t. - nię dokonał
takiej oceny. Natomiast ja, pełniąc funkcję Naczelnika od 0I.04.2016 r. po raz pierwszy
zetknęłam się z zastosowaniem w praktyce przepisów ustawy kamej skarbowej oraz kodeksu
karnego skarbowego. Zbyt krótki czas nie pozwolił mi na metytoryczną i obiektywną ocenę
zalecęi..... tym bardztej, źe w dokumentĄi dotyczącej kontroli funkcjonalnej brak było
zŃącznlka nr 1 i 2 (dokumentów potwietdzających przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej)
Naczelnika Urzędu Skarbowego, a więc trudno było się odnieść do nieprawidłowości
stwierdzonych podczas kontroli funkcj onalnej.

Dowód: akta kontroli: karta nr 156-157 - wyjaśnienia
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- p.o. Naczelnika
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X. Ustalenia w zakresie poprawności i rzetelności danych zlwarĘch w Informacji o
rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku przeprowadzenia kontroli
funkcjonalnej za okres I półrocza 2016,, przekazanej do Dyrektora lzby Skarbowej

Przedmiotowa informacja wpłynęła do tut. organu w dniu 18.07.ż016 r. (w terminie), dane
ujęto na właściwym formularzu.
Zostńa sporządzona rzetelnie, z uwzględnieniem stwierdzonych nieprawidłowości w
komórce egzekucyjnej, dot. ,,długiego czasu od wpływu tytułu wykonawczego do wszczęcia
egzekucji",
W załączonym do ww. Informacji - Zestawieniu działań kontroli funkcjonalnej za okres
styczeń * czerw'tęc 2a|6 r." nie ujęto kontroli funkcjonalnej przeprowadzonej przez
Naczelnika Urzędu w stósunku do nadzorowanej kadry kierowniczej. Powyższe uchybienie
stanowi ponad 5 %o w badanych sprawach. Przedmiotowe zestawienie zawierało opis działań
w obszarze kontroli fuŃcjonalnej w 6 komórkach organizacyjnych urzędu.

Dowód: karta nr 74:75.

XI.

1.

Ustalenia w zakresie terminolvości przekarywania do Dyrektora lzby Skarbowej
Informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli funkcjonalnych.

Tenniny przekazywania do Dyrektora Izby Skarborł,ej informacji o
wynikaclr kontroli furrkcjonalnej przeprowadzonych za poszczególne okresy
spralvozda.,,,,cze (począwszy od II klł,arta|,,:2014 r. a następnie za kolejne okresy półrcczne"
włącznie ze sprawozdaniem zaI połrocze 2016 r.).

W oparciu o okazane dokumenty ustalono, ze:

1) informacje o przeprowadzeniu kontroli fuŃcjonalnej za okres: II kwartńu 201,4 r., II
półrocza 2014 r., I połrocza 2016 t. zostńy przekazane ptzez Naczelnika Urzędu
Skarbowego do Dyrektora Izby Skarbowej terminowo (tj. w terminie
określonym r,v § 8 Zarządzenia nr 1Il2014 z 2 maja 2014 r. rł, sprawie sprawowalria
korrtroli lunkcjonalnej wykorryrł,ane.i w ramach nadzoru słuzbow-ego przęz osoby
zajnrujące stanowiska kierorvnicze w Izbie Skarbowej

Dorvód: kańa nr 6I, 63, 7 5.

2) z naruszeniem wyznaczonego terminu zostały prr"kurane informacje o przeprowadzonych
kontrolach fuŃcjonalnych za okres I i II połow;, 2015 r. Informacje wpłynęły
odpow-iednio 21 lipca 2015 r. - termin do 15 lipca 2015 r. oraz 20 stycznia 2016 r. -
termin upłynął 15.01.2016 r. Powyzsze uchybienie stwierdzono zatem w ponad 25oń
badanych sprawach.
Dowód: kafiy nr 64-69;70-73.



)(II. Prawidłowość realizacji zaleceń wydawanychprzezDyrektora lzby Skarbowej

Ustalenia:
1. W zakresie zalęcęń wydanych przęz Dyrektora Izby Skarbowej l przy piśmie

nr KW.071I.4.20I5 z 19.03.2015 r. dot. zbiorczej informacji o roazajach stwierdzonych
nieprawidłowości w poszczególnych komórkach otganizacyjnych urzędów skarbowych w
wyniku przeprowadzenia kontroli funkcjonalnel w 2014 t.:
W dniu 20.03.2015 r. przedmiotową informacjęprzekazano zapośrednictwem poczty e-mail
Naczelnikowi urzędu, zastępcy Naczelńika, Gk oraz kadrze kierowniczej,
W złożonych pisemnych oświadczeniach kierownicy komórek organizacyjnych:

' wskazali, że na bieżąco zapoznawali podległych pracowników z pismami
Dyrektora dot. wyników przeprowadzanych kontroli fu Ńcj onalnej .

Dowód: akta kontroli: 94-98, 1 16.
W zakresie pisma nr KW.07IL.6.20I5 z 3.06.2015 r. wydanęgo przez Dyrektora Izby
Skarbowej przekazującego w załączeniu,,Zestawietie nieprawidłowości

1)

stwierdzonych w wyniku przeprowadzenia kontroli fuŃcjonalnej za 2014 r. w izbach i
urzędach skarbowych" na terenie całego kraju, przekazanej tut. Izbie Skarbowej przy piśmie
Ministerstwa Finanśpw z dnia 02.0 6.20 1, 5 r. nr CP 1 2. 8 5ż2.3 .20 I 5 :

zgodnie z dekretacją Naczelnika Urzędu widniejącą na otrzymanym piśmie z3.06.2015 r.,
przedmiotowe informacje ptzekazato za pośrednictwem poczty e-mail wszystkim
pracownikom urzędu (tj. pismo IS i wykaz nieprawidłowości).
Dowód: akta kontroli: 111-114.
W piśmie z 15.07.2015 r. nr SN.0711lll2015 Naczelnik Urzędu przedstawił dzińania
zwtązane z wykonywaniem kontroli funkcjonalnej w lJrzędzie skarbowym.
Zapoznano pracowników kornórki Analiz i Planorł,ania oraz Koritroli podatkowej z
rcdząarrń nieprawidłowości w funkcj onowaniu komórek or ganizacyjnych,
Dowód: akta kontroli: 119.
W zakresie zaleceń wydanych ptzez Dyrektora Izby Skarbowej , -przy piśmie
nr KW.071L.|2.żU5 z29.L0.2015 r. dot. zbiorczej informacji o rodzajach stwierdzonych
nieprawidłowości w poszczególnych komórkach otganizacyjnych urzędów skarbowych w
wyniku przeprowadzenia kontroli funkcjonalnej zaI półrocze 2015 t.:
zgodnie z dekretacją Naczelnika Urzędu widniejącą na ottzymanym piśmie z29.I0.2015 r.,
przedmiotowe informacje przekazano za pośrednictwem poczty e-mail wszystkim
pracownikom urzędu,
w złożonych pisemnych oświadczeniach kierownicy komórek organizacyjnych: EA, OB, PP,
RPSW wskazali, że nabieżąco zapoznawali podległych pracowników z pismami Dyrektora
dot. wyników przepro w adzany ch kontro li funkcj onalnej,
w PiŚmie nr SN-071I.I.ż016 z 18.01 .2016 r. Naczeln!! Urzędu poinformował Dyrektora
Izby Skarbowej o kontynuacji dzińńw zakresie kontroli funkcjonalnej, zńączając do pisma
,,Zestawienie działań kontroli funkcjonalnej za okres VII-XI 2015 r.''.
Dowód: akta kontroli: 94-98; 107-1 10.
W zakresie zalęceń wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej przy piśmie
nr 2001-KW.071I.3.2016 z 23.02,2016 r. dot. zbiorczej informacji o rodzajach
stwierdzonych nieprawidłowości w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędów
skarbowych w wyniku przeprowadzeniakontroli funkcjonalnej w 20L5 r,:
przekazano kadrze kierowniczej zestawienię . obejmujące dane o wynikach kontroli
funkcjonalnej w 2015 
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w złożonych pisemnych oświadczeniach kierownicy komórek organizacyjnych: EA, OB, PP,
RPSW wskazali, żę nabieżąco zapoznawali podległych pracowników z pismami Dyrektora
do t. wyników przepro w adzany ch kontro li fu nkcj onalnej,
zapoznano pracowników komórki Analiz i Planowaniaotaz Kontroli Podatkowej zrodzajami
nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych (z wpisem do prowadzonego
dziennika szkoleń wewnętrznych w komórce APKP).
Dowód: akta kontroli: 94-98, 99 -l04, 12I.

Ponadto w toku kontroli okazu,lo wydruki z ,,podsystemów ds. niestandardowych raportów
POLTAX US" z lat 2015-2016, dokumentujące korzystanie z dostępnych w utzędzie
raportów systemowych i skryptów informatycznych. Dodatkowo Kierownicy komórek APKP
tPP złożyli wyjaśnienia dotyczącę zasad korzystania z dostępnych raportów, w tym z zal<ręsu

mierników

Dowód: akta kontroli: 7 6-93.

XIII. Informacje pozostałe.

1. Ostatnie 
"rrrrrroś"' kontrolne przeprowadzone

w kontrolowanym zakresie oraz zalecenia:
W okresie ostatnich trzech lat nie przeprowadzono w
kontroli w weryfikowanym obszarze.

2. Skargi i wnioski dotyczące zakresu kontroli: brak.

w kolrtrolorł,anej jednostce

Urzędzie Skarborłynr

1.

XIV. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidiowości i uchl,bień , Ę .i

Na podstawie ustaleń zawartych w poszczególnych częściach niniejszego dokumentu oraz
przyjętych kryteriów oceny kontroli, należy wskazaó, iz mimo występowania uchybień,
kontrola funkcjonalna wspierała proces kierowania i zatządzania jednostką i pracownikami.

Brak pro cedur wewnę trzny ch

Pomimo uchylenia z dnięr 31 marca 2015 r. uregulowań wewnętrznych w zakresie kontroli
fuŃcjonalnej i braku ich ponownego wprowadzeniado dnia przedmiotowej kontroIi, należy
stwierdzió, iż kontrolowane zadanie było wykonywane. W dalszym ciągu posiłkowano się
zapisami z uchylonych aktów prawa wewnętrznego. Uchylone przepisy nie uwzględniały
jednak zmiarl organizacyjnych urzędu związanych z procęsem konsolidacji, likwidacją
stanowiska głównego księgowego a następnie zastępcy naczelnlka.

Zatem brak szczegółowych procedur wewnętrznych powodo wał, że:
nie doprecyzowywano zapisów dot. zmian struktury organizacyjnej, mających wpływ na
zakres kontroli (kontrolowanych), katalog czynnclści, częstotliwośc czynności. Powyższe
mogło mieó wpływ na stwierdzone uchybienia w toku kontroli dot. katalogu czynności
objętych ptzez Naczelnika Urzędu (ujęto faktycznie katalog przewidziany dla Głównego
Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, nie zaś dla Naczelnika Urzędu).
Szczegółowe ustalenia zawarto na stronię 4-5.
Informacja o przeprowadzeąiu kontroli ptzęz Naczelnika IJrzędu Skarbowego nie została
ujęta w ,,Zestawienru,dziaŁań kontroli fuŃcjonalnej za okres styczeń-czetwlęc 2016 r.",
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przękazanęj do Dyrekto r a lzby Skarbowej przy piśmie NUS z 15 lipca 2016 r.
nr 20 1 0- SN .07 l l .2.20 I 6 . Szczegółowe ustale nta zavłarto na stronie 7.

2. Nie sprawdzono w I półroczu 2016 r. poziomu realizacji wydanych zaleceńpokontrolnychz
zakresu spraw karnych skarbowych, wydanych po przeprowadzeniu kontroli funkcjonalnej w
samodzielnym jednoosobowym stanowisku spraw karnych skarbowych za okres II półrocza
2015 r. Szczegółowe ustalenia w zakresie przyczyfl powstania uchybienia zawarto na stronie
6 niniejszego dokumentu.

3. Nieterminowo przekazano do lzby Skarbowej : informacje o
przeprowadzonych kontrolach funkcjonalnych za okres I i II połowy 2015 r. Informacje
wpłynęłyodpowiednio21 lipca2015r.-termindo 15 lipca2015 r.oraz2}stycznia2016r.-
termin upłynął 15.01.2016 r. Powyższe uchybienie stwierdzono zatem w ponad 25Yo
badanych sprawach. Szczegółowe ustalenia zawarto na stronie 7 niniejszego dokumentu.
D?r,ułunrl_te miały miejsce w okresie sprawowania funkcji Naczelnika

Dla wyliczenia ogólnej oceny kontroli przyjęto następujące zestawienie:

Zgodniez programem kontroli: ocena pozytywna z uchybieniami.

*W zakresie oceny cząstkowej dot. zagadnienia v,rykazanego w pkt 4 ,,Terminowość
sPorządzania informacji o wynikach kf' postanowiono o przyznaniu,,oceny pozytywnej
pomimo stwierdzonych nieprawidłowości". Uwzględniono, iż stwierdzone działania - 2
przypadki nieterminowego przekazania Informacji o wynikach kontroli fuŃcjonalnei do
Dyrektora Izby Skarbowej nie generuj ą ryzyka na poziomie wysokim i nie
zagrńają prawidłowemu funkcjonowaniu urzęd,u. Są to bowiem dzińania o charakterze
formalnym, jednakże njgalv_ynrm, które mogą być w łatwy sposób usunięty. Zatem uznano,
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1.

iż przyznanie oceny na ww. poziomie jest adekwatne do charakteru i wagi stwierdzonych
uchybień.

Przyjmując za podstawę oceny dodatkowe kryteria oceny badanego obszaru, d. ustalenie czy
badany obszar działalności funkcjonuje prawidłowo z uwzględnieniem legalności,
gospodarności, celowości i rzetelności, należy wskazać, że:

Przyjmując za podstawę ocgny kryterium legalności należy wskazac, że sposób postępowania
kontrolowanego urzędu w zakresie wykonywania kontroli funkcjonalnej był
regulowany/opisany w wewnętrznych procedurach tylko do dnia 31 marca 2015 r. Brak
aktualnych procedur mógł powodować wątpliwości odnośnie prawidłowych zasad
przeprowadzania kontroli, terminów i zagadnieńlzakresu podlegającego kontroli. JednakZe

biorąc pod uwagę'regulaminowy zakręs zadań przydzielony poszczegolnym komórkom
organizacyjnym oiaz zakres zadan przydzie|onych poszczególnym kięrownikom, w tym
zawarcie zadania dot.,,sprawowania kontroli funkcjonalnej podległych pracowników"
określonych w zakresach uprawnień, obowiązkow i odpowiedzialności, należy przyjąc, że
obowiązek dokonywania kontroli zostaŁw tym zakresie właściwie zapisany.
Mając na względzie kryterlum gospodarności i celowości, rozumiane m.in jako zgodność
działń kontrolowanfch komórek z zasadami efektywnego przeprowadzania kontroli należy
ptzyjąć, iz obejmowanie kontrolą szerokiego zakresu spraw, zapewniało sprawowanie
właściwego nadzoru na poszczególnych szczęblach zarządzania. Ponadto korzystanie z
dostępnych w urzędzie raportów i skryptów informatycznych zapewniało dodatkowć żródła
informacji, wspomagające monitorowanie pracy komórek organizacylnych i pracowników.
Biorąc pod uwagę kryterium rzetelności naleĘ wskazać, ze kontrolowarle zagadnienie było

wypełniane starannie, szczegółowo wskazywano/wymieniano zbadanę sprawy (sygnatury i
inne dane umozliwiające w łatrły sposób icieŃylrkację sprawy). jeciłrakże w toku
przedmiotowej kontroli stwierdzono fakt przekazania niekompletnych danych do Dyrektora

Izby (w zakresie Informacji za I półrocze br.), przypadki nieterminowej realizacjt
powierzonych zadań czy braku dokonania sprawdzenia wydanych zaleceń pokontrolnych;

zagubienia wyników przeprowadzonej kontroli funkcjonalnej na stanowisku ds. karnych

skarbowych za okres IIpołrocza2}I5 r.

xv. zalecenia

Uwzględniając powyższe ustalenia, fia podstawie ań. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z
15.07.20Ii r. o kontroli w administracji rządowej, Dyrektor Izby Skarbowej zaleca:

J.

Opracować i wdrozyć uregulowania -wewnętrzne w zakresie kontroli funkcionalne.j oraz
określić zakres, katalog i częstotliwośc czynności kontrolrrych.

W przypadkacl. zmian organizacvjnych, bądź wystąpienia inrrych istotnych okoliczności,
bieżąco dokonyr,vać icir analizy, aktualiza cjil zrntany ww. ure gulorł,ati.

Przestrzegać terminów, do podjęcia określonych dzlałań, np. lcmlinór,,n' nadsyłania
irrformacji, sprawozdań zakreślonych w dokun'entach przekazywarryclr urzędom

skarbowym do realizac;i przęz organy nadzoru, trrvzględniać rv nich pełn1' zakres

ządarryclr danych.
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4. W przypadkach ujawniania w toku kontroli funkcjonalnej uchybierVnieprawidłowości
wydawać stosowne zalęcęnia i dokonywać ich rekontroli w celu weryfikacji reaLizacji
zaleceń pokontrolnych i eliminacjt zagrożeń.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o kontroli Dyrektor Izby Skarbowej w
wyznacza 30 dniowy termin, od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, na

złożenle informacji o sposobie wykonania zalecen, w tym o działaniach usprawniających
funkcjonowanie Urzędu w tym zakresie.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej informuje, żę stosownie do pisma
z10.09-2014r. nr KW.070l7lI4, kńdorazowo w terminie 9 miesięcy należy przekazywac
informacje o rezultatach wdrożonych zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli,
w których wskazan-e zostały nieprawidłowości bądź uchybienia. Termin 9 miesięczny należy
liczyc od dnia wskazanego w wystąpieniu pokontrolnym na złożenię informacji o sposobie
realizacji zalecetl
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Sporządzorro w 2 egz.:

- egz. nr 1- Naczelnik Urzędu Skarbowego

- egz. nr 2 -a]a
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