
DYREKTOR  

IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  

W OPOLU 

UNP: 1601-20-032033 

Znak sprawy: 1601-IWW.0921.3.2020.48 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Zakres kontroli, tj. przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą  

Przedmiot kontroli: Weryfikacja wykorzystania przez użytkowników WRO-SYSTEM 

danych do realizacji celów i zadań statutowych jednostki. 

Okres objęty kontrolą: od 01.07.2019 r. do 05.03.2020 r. 

Jednostka kontrolowana  Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu, ul. Drzymały 

2245-342 Opole 

Kierownik jednostki kontrolowanej :Kordian Panek  Naczelnik Opolskiego Urzędu 

Celno-Skarbowego w Opolu od dnia 01.03.2017 r.  

Kontrolerzy: Małgorzata Szafran, starszy kontroler skarbowy - koordynator kontroli 

Grzegorz Wroński, ekspert skarbowy działający na podstawie upoważnienia 

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu  Nr 3/2020 z dnia 03.03.2020 r. oraz 

Nr 4/2020 z dnia 09.04.2020 r. 

Data rozpoczęcia  i zakończenia czynności kontrolnych:05.03.2020 r. - 

20.05.2020 r. 



Podstawa prawna prowadzenia kontroli: Art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o kontroli w administracji rządowej  (Dz. U. z 2020 poz. 224).  

Wpisano do ewidencji kontroli: Pozycja nr 2/2020. 

Zagadnienia objęte kontrolą: Zakres badania obejmuje następujące zagadnienia 

kontroli: 

1. Prawidłowość organizacji i stosowania systemu uprawnień dostępu do danych 

modułu STIR, STIR Przepływy w aplikacji WRO- SYSTEM i ich przetwarzania. 

2. Zasadność wykorzystania aplikacji WRO- SYSTEM w zakresie modułów 

STIR, STIR Przepływy do realizacji zadań i celów ustawowych i statutowych. 

3. Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Ocena ogólna 

 

Działania Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu kierowanego przez 

Naczelnika w badanym zakresie oceniono pozytywnie  

z uchybieniem. 

Uzasadnienie oceny ogólnej 

 

Działania Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu w okresie od 

01.07.2019 r. do 05.03.2020 r. zostały ocenione w części: 

1. pozytywnie z nieprawidłowością –  w zakresie prawidłowości organizacji  

i stosowania systemu uprawnień dostępu do danych modułu STIR, STIR 

Przepływy w aplikacji WRO-SYSTEM i ich przetwarzania. Stwierdzona 

nieprawidłowość polegała na niewystąpieniu z wnioskiem o odebranie 

uprawnień pracownikowi w aplikacji WRO-SYSTEM moduł STIR Kartoteki 

(STI) pomimo, że zakończył on pracę w Urzędzie.  

2. pozytywnie – w zakresie zasadności wykorzystania aplikacji WRO-SYSTEM  

w zakresie modułów STIR, STIR Przepływy do realizacji zadań i celów 

ustawowych i statutowych. 



Skala stwierdzonej nieprawidłowości nie miała wpływu na realizację, przez 

Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, zadań w zakresie 

wykorzystania przez użytkowników WRO-SYSTEM danych do realizacji celów  

i zadań statutowych jednostki. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość organizacji i stosowania systemu uprawnień dostępu do 

danych modułu STIR, STIR Przepływy w aplikacji WRO- SYSTEM i ich 

przetwarzania. 

 

Stan prawny: 

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 900 ze zm.) - zwanej dalej „Op.” 

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.). 

3) Regulamin organizacyjny Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu 

wprowadzony zarządzeniem nr 61/2018 Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

4) Regulamin organizacyjny Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu 

wprowadzony zarządzeniem nr 34/2019 Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu z dnia 12 lipca 2019 r.  

5) Podręcznik użytkownika WRO- SYSTEM. 

6) Instrukcja wypełniania wniosków rejestracyjnych aplikacji WRO- SYSTEM. 

Opis stanu faktycznego 

W toku kontroli ustalono, że w Opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Opolu  

dokumentem regulującym działania w zakresie dostępu do danych i korzystania  

z aplikacji WRO-SYSTEM, jest Podręcznik użytkownika WRO-SYSTEM.  

Dane z aplikacji WRO-SYSTEM z modułu STIR, STIR Przepływy udostępniane są 

naczelnikom urzędów celno-skarbowych na podstawie art. 297c pkt 1 ustawy Op. 

Zgodnie z ww. przepisem dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale 

IIIB ww. ustawy, w tym zawierające dane stanowiące tajemnicę bankową lub 



tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia organom 

Krajowej Administracji Skarbowej  – w celu realizacji ich ustawowych zadań.  

Moduł „STIR Przepływy” umożliwia dostęp do danych o transakcjach i saldach na 

rachunkach bankowych podatników (podmiotów kwalifikowanych) pochodzących ze 

STIR w zadanym okresie czasu. Aby wyszukać informacje o podmiocie należy podać 

numer NIP, REGON lub KRS i wskazać okres, za który dane będą pobierane. 

Stanowi tym samym uzupełnienie informacji dostępnych w aplikacji WRO-SYSTEM  

o transakcjach ujawnionych w JPK_VAT i pozwala ustalić, czy zadeklarowana 

transakcja wiązała się z dokonaniem płatności.  

Dostęp do zasobów STIR za pomocą modułu STIR, z uwagi na charakter danych, 

został uwarunkowany uzyskaniem podwójnej akceptacji. Pracownicy urzędu  

celno-skarbowego mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o dostęp do danych  

o transakcjach i saldach na rachunkach bankowych podmiotu kwalifikowanego. Aby 

uzyskać dostęp do danych za każdym razem należy sporządzić wniosek i uzyskać 

jego zatwierdzenie kolejno przez dwie uprawnione osoby.  

Na poziomie pierwszym autoryzacji – Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  

w Opolu, uprawnienia do autoryzacji w okresie kontrolowanym posiadały, niżej 

wymienione osoby:  

1. Beata Śmieszek – Zastępca Naczelnika,  

2. Arkadiusz Szlękowski – kierownik Działu Analizy Ryzyka, Wymiany Informacji 

Międzynarodowej i Analiz, Prognoz i Sprawozdawczości (CARS).  

Na drugim poziomie autoryzacji – Izby Administracji Skarbowej w Opolu uprawnienia 

do autoryzacji w kontrolowanym okresie posiadały, niżej wymienione osoby:  

1. Anna Zacharków-Leja – Zastępca Dyrektora,  

2. Jacek Jabłoński – kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Kontroli  

Celno-Skarbowej (ICK).  

Dostęp do danych STIR Kartoteki, nie wymaga podwójnej autoryzacji dla urzędów 

celno-skarbowych. Opiera się on wyłącznie na sporządzeniu przez osoby 

uprawnione wniosku dla pracownika o nadanie uprawnień dostępu do modułu STIR. 

Po aktywowaniu uprawnień w aplikacji WRO-SYSTEM pracownik winien 



wykorzystywać funkcjonalność narzędzi w sprawach służbowych związanych  

z realizacją zadań statutowych jednostki, w której jest zatrudniony. Dostęp ten może 

być monitorowany za pomocą raportu we WRO-SYSTEM. 

W aplikacji WRO-SYSTEM funkcjonuje bowiem moduł AUTORYZACJI DOSTĘPÓW, 

w którym zostały rozbudowane funkcjonalności zapisów aktywności poszczególnych 

pracowników. Z menu „logi monitoring” koordynator lub osoba wyznaczona może 

nadzorować i weryfikować wykorzystanie danych z WRO-SYSTEM przez 

poszczególnych pracowników. 

Z przekazanych przez Referat Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej ICK 

(dalej też Referat ICK) danych (plik „uprawnienia Stp i Sti”), wynika, że w okresie  

od 01.07.2019 r. do 25.02.2020 r. w Opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym uprawnia 

do modułów STIR (STI), STIR Przepływy (STP) i STIR Akcept (A STP) miały niżej 

wymienione osoby wykazane w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

Lp. Imię Nazwisko 

Kod 

jednostk

i 

Status 

Ostatnie 

logowani

e 

STI STP 
A_ST

P 

Data 

ostatniego 

wniosku 

1 Anna Behrendt 388000 Aktywne 

2020-02-

21 X X 

 

2019-10-11 

2 Robert Borkowski 388000 Aktywne 

2020-02-

24 X X 

 

2020-01-30 

3 Janina Dobrzyńska 388000 Aktywne 

2020-02-

21 X X 

 

2019-12-04 

4 Grzegorz Greif 388000 Aktywne 

2020-02-

25 X X 

 

2020-02-17 

5 Agata 

Grzegorczy

k-Nobis 388000 Aktywne 

2020-02-

24 X X 

 

2020-01-30 

6 Magdalena 

Hurna-

Rabczuk 388000 Aktywne 

2020-01-

09 X X 

 

2019-08-02 

7 Andrzej Kaczor 388000 Aktywne 

2020-01-

16 X 

  

2019-01-24 

8 Karol Kubiak 388000 Aktywne 

2020-02-

21 X X 

 

2019-07-01 



9 Adam Majchrzak 388000 Aktywne 

2019-07-

03 X X 

 

2020-01-30 

10 Przemysław Mazur 388000 Aktywne 

2020-02-

19 X X 

 

2020-01-30 

11 Magdalena 

Mieszkows

ka 388000 Aktywne 

2020-02-

21 X X 

 

2019-07-01 

12 Krzysztof Pączek 388000 Aktywne 

2020-02-

11 X X 

 

2019-12-06 

13 Kordian Panek 388000 Aktywne 

2020-02-

18 X X 

 

2019-10-10 

14 Izabela 

Ryczko-

Stępień 388000 Aktywne 

2020-02-

20 X X 

 

2019-12-06 

15 Beata Śmieszek 388000 Aktywne 

2019-10-

22 X X X 2019-07-01 

16 Paweł Szejna 388000 Aktywne 

2020-02-

18 X X 

 

2019-12-04 

17 Arkadiusz Szlękowski 388000 Aktywne 

2020-02-

24 X X X 2019-12-06 

18 Katarzyna Szumna 388000 Aktywne 

2020-02-

24 X X 

 

2019-12-06 

19 Małgorzata Uttam 388000 Aktywne 

2019-09-

24 X X 

 

2019-08-02 

 

Opolski Urząd Celno-Skarbowy w Opolu oraz Referat ICK przedłożyli kopie 

wniosków - łącznie 19 szt., wygenerowanych i zatwierdzonych w badanym okresie 

przez Urząd dla pracowników/funkcjonariuszy Urzędu, w tym: o założenie konta 

użytkownika w aplikacji WRO-SYSTEM (4 wnioski), o modyfikację uprawnień 

istniejącego konta aplikacji WRO-SYSTEM (13 wniosków) bądź nadania/odebrania 

dodatkowego uprawnienia „Autoryzacja dostępu” (2 wnioski) do modułów STIR i/lub 

STIR Przepływy. Wnioski zostały sporządzone zgodnie z procedurą opisaną  

w instrukcji wypełniania wniosków. Na ww. wnioskach widoczne są wszystkie jego 

elementy tj.: jednostka organizacyjna,  imię i nazwisko osoby upoważnionej do pracy 

w aplikacji, login domenowy długi i krótki, komórka organizacyjna, wskazanie nadania 

uprawnień do określonego modułu, akceptacja wniosku przez upoważnione do tego 

osoby wraz z podaniem daty, podpisu oraz pieczęci w wyznaczonych miejscach.  



W trakcie kontroli ustalono, że nie przedłożono wszystkich wniosków dot. uprawnień. 

W związku z powyższym  Naczelnik Urzędu w pismach z dnia 12.03.2020 r.  

i 23.04.2020 r. wyjaśnił, że oryginały wszystkich wniosków w zakresie uprawnieniń  

do modułów STIR i/lub STIR Przepływy zostały przekazane koordynatorowi  

w komórce ICK, nie ma możliwości przedłożenia ich oryginałów lub kopii. 

W piśmie z dnia 12.03.2020 r. Nr 388000-CWW.0921.2.2020.2 Naczelnik Urzędu 

wskazał, iż pracownik wykazany w pozycji 7 tabeli nr 1 zakończył pracę w badanym 

okresie w Urzędzie (tj. w dniu 31.07.2019 r.). Mając na uwadze wynik raportu,  

z którego wynika, że w kontrolowanym okresie ww. pracownik miał status aktywny, 

poproszono w piśmie z dnia 20 kwietnia 2020 r. Nr 1601-IWW.0921.3.2020.29 

Naczelnika Urzędu o złożenie wyjaśnień w tej sprawie. Z uzyskanej odpowiedzi 

wynika, że „(…) Niewątpliwie wszystkie posiadane uprawnienia zostały panu 

Andrzejowi Kaczorowi zabrane w  czasie, kiedy świadczył jeszcze pracę w tutejszym 

UCS. Odebranie wszelkich posiadanych uprawnień odbywa się elektronicznie 

 z użyciem funkcji odbiór wszystkich uprawnień (…).”  

Pismem z dnia 7.05.2020 r. kontrolujący zwrócili się do właściwej komórki tutejszej 

Izby o sporządzenie raportu dotyczącego posiadanych przez p. Andrzeja Kaczora 

uprawnień w aplikacji WRO-SYSTEM moduł STIR Kartoteki (STI). Z uzyskanej 

odpowiedzi (email z 11.05.2020 r.) wynika, że ww. osoba ww. systemie figuruje jako 

pracownik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu, status konta aktywny, 

ostatnie logowanie zanotowano w dniu 16.01.2020 r. (w okresie świadczenia pracy  

w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu). Powyższe dane wskazują, że nie 

wystąpiono z wnioskiem o odebranie uprawnień p. Andrzejowi Kaczorowi w aplikacji 

WRO-SYSTEM moduł STIR Kartoteki (STI), pomimo, że zakończył on pracę  

w Urzędzie w dniu 31.07.2019 r.- niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosków 

rejestracyjnych aplikacji WRO-SYSTEM. 

Ponadto stwierdzono, że ww. pracownikowi również nie odebrano uprawnień 

oznaczonych w raporcie: JPK, WIE, ODR, WRS, TRA, SKO, OPV, RAP, BIS.  

(dowód: akta sprawy karta 284-285, 300) 

Mając na uwadze powyższe podkreślenia wymaga, że odebranie uprawnień  

w aplikacji Qasystent nie powoduje odebrania uprawnień w centralnej aplikacji  



jaką jest WRO-SYSTEM, ponieważ zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosków 

WRO-System wymagane jest  sporządzenie i wysłanie stosownego wniosku  

o zamknięcie konta użytkownika w aplikacji WRO-SYSTEM. 

Ustalenia: 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 

niewystąpieniu z wnioskiem o odebranie uprawnień pracownikowi w aplikacji  

WRO-SYSTEM moduł STIR Kartoteki (STI), pomimo zakończenia świadczenia pracy   

w Urzędzie - niezgodnie z instrukcją wypełniania wniosków rejestracyjnych aplikacji 

WRO-SYSTEM. 

Ocena cząstkowa 

Działalność Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu w części prawidłowość  

organizacji i stosowania systemu uprawnień dostępu do danych modułu STIR, STIR 

Przepływy w aplikacji WRO-SYSTEM i ich przetwarzania należy ocenić pozytywnie  

z nieprawidłowością. 

2. Zasadność wykorzystania aplikacji WRO-SYSTEM w zakresie modułów STIR, 

STIR Przepływy do realizacji zadań i celów ustawowych i statutowych. 

Stan prawny: 

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2019 r. poz. 

900 ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.) - zwanej dalej „ustawy o KAS”. 

 

Opis stanu faktycznego: 

W art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o KAS wskazano, że Centralny Rejestr Danych 

Podatkowych służy do przetwarzania danych zgromadzonych w Centralnym 

Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, a także danych 

pozyskiwanych z baz, rejestrów, ewidencji, zbiorów i systemów informatycznych 

udostępnionych organom KAS w celu realizacji ustawowych zadań. Natomiast  

w art. 33 ust. 1 ustawy o KAS zostały określone zadania naczelnika urzędu  

celno-skarbowego, w tym w pkt. 14 wskazano, iż do zadań naczelnika należy 



prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej 

zjawisk występujących w obszarze jego właściwości.  

Zadania Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zostały 

określone w regulaminach organizacyjnych Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  

w Opolu wprowadzonych zarządzeniami Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Opolu:  

 z dnia 31 sierpnia 2018 r. nr 61/2018 w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego - obowiązywał od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.07.2019 

r., 

  z dnia 12 lipca 2019 r. nr 34/2019 w sprawie nadania Regulaminu 

organizacyjnego - obowiązuje od dnia 1.08.2019 r. do nadal. 

W celu zbadania zasadności wykorzystania aplikacji WRO-SYSTEM w zakresie 

modułów STIR, STIR Przepływy do realizacji zadań i celów ustawowych  

oraz statutowych, sprawdzeniu poddano czynności jak niżej. 

1. Sprawy w zakresie STIR przepływy. 

Referat ICK przekazał plik utworzony w dniu 25.02.2020 r. „wnioski o dostęp STIR 

przepływy” (utworzone i zaakceptowane od 01.07.2019 r. do 25.02.2020 r.).  

Z przekazanych danych sporządzono wykaz (dowód: akta kontroli karta nr 47-56).  

Z 99 spraw/wniosków z ww. wykazu, wytypowano do kontroli 10 spraw z poz. 1, 10, 

19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82  stosując metodę statystyczną z interwałem  

co  9 sprawę. Próbę kontrolną ujęto w tabeli nr 2. 

Tabela nr 2 

Lp.   Lp. wg 

wykazu 

Data 

wystawienia 

wniosku 

Wnioskują

cy 

pracownik 

NIP Podmiot 

1 1 2020-02-13 

10:01:31 

Karol 

Kubiak 

XXX XXX 

2 10 2020-02-04 

13:18:25 

Karol 

Kubiak 

XXX XXX 

3 19 2020-01-27 Karol XXX XXX 



Lp.   Lp. wg 

wykazu 

Data 

wystawienia 

wniosku 

Wnioskują

cy 

pracownik 

NIP Podmiot 

11:28:00 Kubiak 

4 28 2020-01-21 

14:06:29 

Anna 

Behrendt 

XXX XXX 

5 37 2020-01-15 

12:40:06 

Karol 

Kubiak 

XXX XXX 

6 46 2019-12-30 

11:14:49 

Karol 

Kubiak 

XXX XXX 

7 55 
2019-11-19 

14:14:56 

Karol 

Kubiak 
XXX XXX 

8 64 
2019-10-15 

11:36:39 

Karol 

Kubiak 
XXX XXX 

9 73 
2019-10-07 

09:34:20 

Karol 

Kubiak 
XXX XXX 

10 82 
2019-09-12 

07:48:47 

Karol 

Kubiak 
XXX XXX 

 

Ustalono, że użytkownicy aplikacji WRO-SYSTEM modułu STIR Przepływy 

zawnioskowali i otrzymali dostęp do danych podmiotów wymienionych w powyższej 

tabeli, do realizacji zadań i celów ustawowych oraz statutowych, w związku z: 

 7 podmiotów (poz. 1, 2, 3 ,5, 6, 9, 10 tabeli nr 2) – zostało wykazanych na 

liście podmiotów bądź kontrahentów podmiotów, zidentyfikowanych przez 

Ministerstwo Finansów jako potencjalny „znikający podatnik”. Powyższa 

informacja została przekazana w pismach z dnia XXX 2019 r. Nr 1601-

ICK.4022.XXX.2019, z dnia XXX 2019 r. Nr 1601-ICR.4022.XXX.2019  

oraz z dnia XXX 2019 r. Nr 1601-ICR.4022.XXX.2019.2 przez Izbę 

Administracji Skarbowej w Opolu, 

 1 podmiot (poz. 4 tabeli nr 2) – został wskazany przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w XXX do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej za 2018 r. 



w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (wniosek przekazany 

przy piśmie z dnia XXX r. Nr XXX-SKA.4030.4.2019), 

 1 podmiot (poz. 7 tabeli nr 2) – został poddany analizie w związku  

z prowadzoną weryfikacją innego podmiotu (informacja zawarta w KTI KAS 

XXX), której celem było zidentyfikowanie kierunków wyprowadzania środków 

finansowych z procederu nieopodatkowanej sprzedaży za pomocą 

internetowych kanałów dystrybucji, 

 1 podmiot (poz. 8 tabeli nr 2) – został poddany analizie w związku z 

prowadzoną weryfikacją innego podmiotu (informacja zawarta w KTI KAS 

XXX). Oba podmioty wykazały ten sam profil działalności, a także były 

powiązane osobowo i kapitałowo. Ponadto analiza wobec jednego  

z podmiotów potwierdziła naruszenie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług. 

Reasumując uzyskanie dostępu do modułu STIR Przepływy w zakresie wyżej 

opisanych wniosków miało związek z realizacją zadań i celów ustawowych oraz 

statutowych kontrolowanej jednostki.  

2. Sprawy w zakresie STIR Kartoteki. 

Na podstawie danych zawartych w przekazanym pliku o nazwie „logi pracowników” 

(plik z zestawieniem załączono do programu kontroli w aplikacji SZD) wysortowano 

logowania do modułu STIR Kartoteki. Z zestawienia logowań do STIR Kartoteki 

wytypowano 15 logowań (wyszukań) dokonanych przez 3 użytkowników  

o największej liczbie logowań tj.: pozycje 41, 42, 43, 82, 93, 99, 182, 190, 261, 344, 

1240, 1697, 1873, 1917, 1918 stosując metodę niestatystyczną (zestawienie 

wszystkich logowań do modułu STIR kartoteki – akta kontroli, karta nr 58-77). Próbę 

kontrolną ujęto w tabeli nr 3. 

Tabela nr 3 



 

Stwierdzono, że ww. użytkownicy dokonywali logowań (wyszukań) do modułu STIR 

Kartoteki w celu sprawdzenia występowania podmiotów o danym NIP lub numerze 

rachunku bankowego w ww. module systemu WRO-SYSTEM. Na podstawie 

przedłożonych przez Naczelnika pisemnych wyjaśnień z dnia: 16.03.2020 r., 

19.03.2020 r., 8.04.2020 r., 12 i 14.05.2020 r. i załączonych do ww. pism dowodów 

ustalono, że wyszukania dotyczące:  

a) 2 podmiotów (poz. 1-2 tabeli nr 3) - związane były z otrzymanymi wnioskami 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w XXX o przeprowadzenie kontroli celno-

skarbowej (z dnia XXX r. Nr XXX-SKA.4030.4.2019, Nr XXX-

SKA.4033.XXX.2019, Nr XXX-SKA.4031.XXX.2019), 

b) 1 podmiotu (poz. 3 tabeli nr 3), związanego osobowo/kapitałowo z grupą 

podmiotów, w kwestii których Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXX zwrócił 

się o przeprowadzenie kontroli, pismami wymienionymi powyżej w pkt a),  

Lp. Lp. wg 

zestawie

nia 

Data zdarzenia Pracownik Parametry 

wyszukiwania 

Podmiot 

1 41 14.10.2019 09:44 Anna Behrendt XXX XXX 

2 42 14.10.2019 09:46 Anna Behrendt XXX XXX 

3 43 14.10.2019 10:03 Anna Behrendt XXX XXX 

4 82 29.11.2019 10:44 Anna Behrendt XXX XXX 

5 1917 19.02.2020 13:00 Anna Behrendt XXX XXX 

6 99 17.12.2019 13:43 Izabela Ryczko-Stępień XXX XXX 

7 182 17.12.2019 15:20 Izabela Ryczko-Stępień XXX XXX 

8 190 23.12.2019 08:43 Izabela Ryczko-Stępień XXX XXX 

9 261 24.12.2019 07:12 Izabela Ryczko-Stępień XXX XXX 

10 1918 19.02.2020 13:06 Izabela Ryczko-Stępień XXX XXX 

11 93 09.12.2019 09:52 Paweł Szejna XXX XXX 

12 344 08.01.2020 06:46 Paweł Szejna XXX XXX 

13 1240 15.01.2020 10:52 Paweł Szejna XXX XXX 

14 1697 04.02.2020 08:44 Paweł Szejna XXX 
XXX 

15 1873 10.02.2020 11:38 Paweł Szejna XXX XXX 



c) 1 pomiotu (poz. 4 tabeli nr 3) - w związku z anonimową informacją przekazaną 

przez Krajowy Telefon Interwencyjny KAS – numer informacji XXX,  

d) 1 pomiotu (poz. 5 tabeli nr 3) związanego ze spółką, w kwestii której Opolski 

Urząd Skarbowy w Opolu skierował wniosek o przeprowadzenie kontroli 

celno-skarbowej – wniosek XXX r. znak: XXX-SAS.4020.7.2020,  

e) 5 podmiotów (poz. 6-9, 12 tabeli nr 3) związanych transakcyjnie z podmiotami, 

w kwestii których Naczelnik Urzędu Skarbowego w XXX zwrócił się  

o przeprowadzenie kontroli, pismami wymienionymi powyżej w pkt a), 

f) 1 podmiotu (poz. 10 tabeli nr 3) związanego z prowadzonym przez Pierwszy 

Dział Dochodzeniowo-Śledczy Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego  

w Opolu postępowaniem RKS XXX/2019, 

g) 2 podmiotów (poz. 11 i 13 tabeli nr 3) - wskazanych w piśmie z dnia XXX.2019 

r. Nr 1601-ICR.4021.XX.2019 Izby Administracji Skarbowej  

w Opolu, w którym polecono przeprowadzenie analizy działalności podmiotu  

i podjęcia stosownych działań,  

h) 2 podmiotów (poz. 14, 15 tabeli nr 3) związane były m.in. z uzyskaną 

informacją KTI KAS XXX/2019, metodą płatności za transakcje dokonywane  

z podmiotem ustalonym na podstawie ww. informacji. Celem było 

zidentyfikowanie kierunków wyprowadzania środków finansowych z procederu 

nieopodatkowanej sprzedaży za pomocą internetowych kanałów dystrybucji.  

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że Urząd zasadnie wykorzystał dane  

z aplikacji WRO-SYSTEM w zakresie modułów STIR, STIR Przepływy do realizacji 

zadań i celów ustawowych i statutowych. 

Ustalenia:  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym powyżej zakresie  

nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. 

Ocena cząstkowa: 

  

Działalność Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu  w zakresie zasadności 

wykorzystania aplikacji WRO- SYSTEM w zakresie modułów STIR, STIR Przepływy 

do realizacji zadań i celów ustawowych i statutowych należy ocenić pozytywnie. 



3. Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnej. 

Stan prawny:  

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej  

w Opolu z dnia  18 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury kontroli 

funkcjonalnej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu oraz w jednostkach 

podległych. 

Opis stanu faktycznego  

Na podstawie pisemnych wyjaśnień Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Opolu z dnia 9.03.2020 r. Nr 388000-CWW.0921.1.2020 ustalono,  

że w Urzędzie  nie przeprowadzono kontroli funkcjonalnych z zakresie objętym 

niniejszą kontrolą. 

Ustalenia  

Ocena cząstkowa:  

W związku z nieprzeprowadzeniem nieplanowanej kontroli funkcjonalnej w zakresie 

objętym kontrolą – nie dokonano jej oceny. 

II. Zalecenia 

Zalecenia/ Wnioski pokontrolne  

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

w Opolu poleca: 

1. Wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o zamknięcie istniejącego konta  

w aplikacji WRO-SYSTEM - pracownikowi Andrzejowi Kaczorowi, który 

zakończył świadczenie pracy w Urzędzie - w sposób określony w instrukcji 

wypełniania wniosków rejestracyjnych aplikacji WRO-SYSTEM.  

2. Wzmocnienie nadzoru w zakresie wnioskowania o nadawanie, odebranie  

oraz zmodyfikowanie uprawnień pracownikom/funkcjonariuszom, zgodnie 

z obowiązującymi procedurami określonymi w instrukcji wypełniania wniosków 

we WRO-SYSTEMIE.  



W nawiązaniu do przedstawionych powyżej ustaleń kontroli proszę o przedłożenie  

w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

informacji o wykonaniu zaleceń. 

III. Pozostałe informacje 

Zgodnie z § 27 Zasad przeprowadzania kontroli w urzędach skarbowych  

woj. opolskiego oraz w Opolskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Opolu, 

kierownik jednostki kontrolowanej ma obowiązek, w terminie nie wcześniej  

niż po upływie 8 miesięcy i nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia 

otrzymania wystąpienia pokontrolnego lub sprawozdania z kontroli 

poinformowania kierownika jednostki kontrolującej o rezultatach wdrożenia 

zaleceń pokontrolnych. 

 

Wystąpienie pokontrolne został sporządzone w jednym egzemplarzu. 

 

Opole, dnia  2020-06-09 

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu 

Barbara Bętkowska-Cela 

/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/  


