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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

 

Zakres 

kontroli, tj. 

przedmiot 

kontroli i 

okres objęty 

kontrolą 

Przedmiot kontroli: Przestrzeganie zasad postępowania w przypadku przesyłek 

wpływających do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, w których ujawniono środki 

pieniężne. 

 

 

 

Okres objęty kontrolą: 01.12.2017 r. - do dnia kontroli 

Jednostka 

kontrolowana 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu 

 

ul. Rejtana 3B 

45-331 Opole 

Kierownik 

jednostki 

kontrolowanej  

Pani Bożena Reclik 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu od dnia 01.10.2015 r.  

 

Kontrolerzy: Marek Drej, ekspert skarbowy 

działający na podstawie upoważnienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu 

Nr 3/2019 z dnia 22.02.2019 r. 

Data 

rozpoczęcia  

i zakończenia 

czynności 

kontrolnych 

26.02.2019 r. - 05.03.2019 r. 

Podstawa 

prawna 

prowadzenia 

kontroli  

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

Nr 185, poz. 1092). 

 

Wpisano  

do ewidencji 

kontroli 

Poz. 1/2019 

Zagadnienia 

objęte 

kontrolą 

Przestrzeganie zasad i trybu postępowania z przesyłkami zawierającymi środki pieniężne: 

 rejestracja korespondencji zawierającej środki pieniężne w systemie informatycznym, 

 prawidłowość przekazywania zawartych w przesyłkach środków pieniężnych, 

Kierownikowi Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego, 

 dokonywanie wpłat na konto depozytowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, 

 terminowość księgowania dokonanej wpłaty na koncie zobowiązanego,     

 przeprowadzanie kontroli funkcjonalnych. 
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II. Ocena kontrolowanej działalności 

Ocena   Działania Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu kierowanego przez Naczelnika,  

w badanym zakresie oceniono negatywnie. 

Uzasadnienie 

oceny ogólnej 

Działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu realizowane w okresie od 

01.12.2017 r. do dnia kontroli, zostały ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 niespójności zapisów wynikających z treści Instrukcji I-003/2017 tj. Instrukcji 

postępowania w przypadku ujawnienia środków pieniężnych w przesyłkach 

wpływających do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, z zawartą w zał. Nr 2 

dyspozycją dot. numeru konta, na które należy wpłacać ujawnione w przesyłkach 

środki pieniężne; 

 zaksięgowania wpłaty na koncie nie będącym kontem depozytowym;  

 sporządzania na okoliczność wpływu przesyłki zawierającej środki pieniężne notatki 

służbowej, podpisanej przez jednego pracownika Sekretariatu; 

 braku w sporządzonych notatkach służbowych informacji o ilości oraz wartości 

środków pieniężnych zawartych w przesyłce;  

 braku podpisów osoby przekazującej środki pieniężne bądź też Kierownika Działu 

Egzekucji, na potwierdzeniu przekazania środków; 

 późnego dokonywania wpłaty środków pieniężnych ujawnionych w przesyłkach na 

konto niebędące kontem depozytowym;  

 późnego przeksięgowywania załączonej w przesyłkach gotówki na konto mandatowe 

ukaranego;  

 opóźnionego powiadamiania Izby Administracji Skarbowej w Opolu o wpływie 

przesyłek zawierających środki pieniężne; 

 podpisania informacji o wpływie środków pieniężnych przez Kierownika Sekretariatu 

Centrum Mandatowego w Nysie; 

 sporządzenia notatki służbowej po upływie dnia w którym ujawniono środki pieniężne; 

 braku działań w celu wyjaśnienia sprawy; 

 dokonania przelewu z tytułu opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Opola; 

 nieprzekazania do Izby Administracji Skarbowej w Opolu informacji o wpływie 

środków pieniężnych.  

Skala stwierdzonych nieprawidłowości ma wpływ na prawidłową realizację przez 

Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu zadań w zakresie dot.  

przestrzegania zasad postępowania w przypadku przesyłek wpływających do Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w Opolu, w których ujawniono środki pieniężne. 

III.  Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przestrzeganie zasad postępowania w przypadku przesyłek wpływających do Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu, w których ujawniono środki pieniężne.  

Stan prawny 

 

1. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej izb administracji skarbowej, urzędów 

skarbowych i urzędów celno-skarbowych (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z 2017 r. poz. 43). 

2. Instrukcja postępowania w przypadku ujawnienia środków pieniężnych w przesyłkach 

wpływających do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu Nr I-003/2017, 

obowiązująca od dnia 17.11.2017 r. 

3. Zarządzenie Nr 31/2018 r. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 

21 maja 2018 r. w sprawie zasad postępowania w przypadku przesyłek wpływających 

do Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz podległych jej urzędach skarbowych  

i urzędzie celno-skarbowym, w których ujawniono środki pieniężne, wprowadzające 

Instrukcję w sprawie zasad postępowania w przypadku przesyłek wpływających do 
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Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz podległych jej urzędach skarbowych  

i urzędzie celno-skarbowym, w których ujawniono środki pieniężne.  

 

Opis stanu 

faktycznego  

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu od dnia 17.11.2017 r. do dnia 20 maja 

2018 r. w zakresie objętym kontrolą obowiązywała Instrukcja I-003/2017 tj. Instrukcja 

postępowania w przypadku ujawnienia środków pieniężnych w przesyłkach 

wpływających do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu – zwana dalej Instrukcją         

I-003/2017. Wymieniony akt prawa wewnętrznego utracił moc w związku z wejściem 

w życie z dniem 21 maja 2018 r. zarządzenia Nr 31/2018 r. Dyrektora Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu, wprowadzającego Instrukcję w sprawie zasad postępowania 

w przypadku przesyłek wpływających do Izby Administracji Skarbowej w Opolu oraz 

podległych jej urzędów skarbowych i urzędzie celno-skarbowym, w których ujawniono 

środki pieniężne  – zwanej dalej Instrukcją 31/2018. W związku z powyższym w toku 

prowadzonej kontroli wewnętrznej, stan prawny poszczególnych spraw ustalano  

w zależności od daty wpływu przesyłki zawierającej środki pieniężne do Urzędu, co ma 

istotne znaczenie z uwagi na odmienny tryb postępowania w przypadku ujawnienia 

w przesyłkach środków pieniężnych. Zgodnie bowiem z § 4 pkt 4 Instrukcji 31/2018, 

w przypadku ujawnienia w przesyłkach środków pieniężnych, pracownik kancelarii 

komisyjnie z  innym pracownikiem zobowiązany jest ustalić ilość i wartość środków oraz  

odnotować powyższy fakt poprzez dokonanie odpowiedniej adnotacji w formie notatki 

służbowej, podczas gdy zgodnie z pkt 5.1 pkt 3) Instrukcji I-003/2017 w przypadku 

ujawnienia w przesyłkach środków pieniężnych, po ustaleniu  ich ilości i wartości, 

pracownik odnotowuje powyższy fakt poprzez dokonanie odpowiedniej adnotacji 

w formie notatki służbowej. W Instrukcji 31/2018 nastąpiło zatem wzmocnienie roli 

nadzoru oraz kontroli nad pracownikami wykonującymi czynności kancelaryjne, 

w przypadku ujawnienia w przesyłce środków pieniężnych.  

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu czynności kancelaryjne prowadzone są 

przez pracowników Pierwszego oraz Drugiego Sekretariatu Urzędu Skarbowego. 

Wszyscy pracownicy Sekretariatów świadczący pracę w siedzibie Urzędu Skarbowego  

w Opolu - w tym również stażyści, w zależności od potrzeb realizują zadania związane  

z obsługą kancelaryjną. Natomiast czynności kancelaryjne w Drugim Sekretariacie  

Centrum Mandatowego w Nysie wykonują, pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę.  

Zgodnie z instrukcją I-003/2017 po wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne    

oraz sporządzeniu notatki służbowej – zgodnej ze wzorem określonym w załącznikach 

Nr 1 do przywołanych wyżej Instrukcji, zarejestrowaniu przesyłki w systemach 

informatycznych,   kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką przekazywane są 

Kierownikowi Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego. Na powyższą okoliczność 

sporządzany jest dokument „ Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych”, którego 

wzór stanowi załącznik Nr 2 do Instrukcji. Zauważenia przy tym wymaga, iż załącznik 

Nr 2 do Instrukcji I-003/2017 zawiera również wskazanie konta  na które należy wpłacić 

zawarte w przesyłce środki pieniężne – tj. konto Nr 84101014010012962227000000.  

Powyższy rachunek bankowy w NBP obejmuje pozostałe dochody z tytułu dochodów 

podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, podczas gdy zgodnie  

z przepisem pkt 5.1 ppkt 6 Instrukcji I-003/2017, Kierownik Działu Egzekucji lub 

każdorazowo wyznaczony przez niego pracownik komórki, winien dokonać wpłaty 

załączonej gotówki na konto depozytowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. W tej 

sytuacji stwierdzić należy niespójność zapisów wynikających z treści Instrukcji, z zawartą 

w  załączniku Nr 2 dyspozycją dot. numeru konta,  na które należało wpłacać ujawnione 

w przesyłkach środki pieniężne. Środki pieniężne przekazywano na podane wyżej konto 

również po wejściu w życie Instrukcji 31/2018 stanowiącej w § 4 pkt 7, iż kierownik 
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komórki egzekucji lub każdorazowo wyznaczony przez niego pracownik dokonuje wpłaty 

załączonej gotówki na konto depozytowe urzędu skarbowego. Powyższe zatem stanowi 

o naruszeniu przywołanych wyżej zapisów Instrukcji dot. wpłaty załączonej gotówki 

na konto depozytowe.   

Ze złożonych na powyższą okoliczność wyjaśnień Kierownika Działu Rachunkowości 

Urzędu Skarbowego wynika, iż rachunki kont depozytowych Urzędu Skarbowego w NBP 

nie są obsługiwane w systemie rachunkowości podatkowej POLTAX 2b, a tym samym 

dokonane wpłaty nie mogą być obsługiwane na koncie KDW, stąd też  wpłat  środków  

pieniężnych  dokonywano  na  podane  wyżej  konto Nr 84101014010012962227000000. 

Zauważenia wymaga, iż kwestii powyższej nie sygnalizowano Izbie Administracji 

Skarbowej w Opolu, celem ewentualnej zmiany  Instrukcji 31/2018.  

W toku prowadzonej kontroli zwrócono się również o udzielenie informacji, czy do 

kontrolowanego Urzędu wpłynęły doniesienia od podatników/interesariuszy, dotyczące  

przekazywanych środków pieniężnych zawartych w przesyłkach. Uzyskano odpowiedź 

negatywną. 

 

Kontrolą objęto sprawy, w których stwierdzono wpływ do Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu środków pieniężnych: 

 do dnia 20.05.2018 r. 13 spraw, 

 od 21.05.2018 r. do 25.02.2019 r. 16 spraw. 

 

Okres od 01.12.2017 r. do 20.05.2018 r.  

1) W dniu 24.01.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 50 zł oraz blankiet 

mandatu karnego w wysokości 50 zł. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową z dnia 24.01.2018 r. Notatka podpisana 

została przez odbywającą staż pracownicę Sekretariatu. Sporządzona notatka nie 

zawiera informacji o ilości oraz wartości środków pieniężnych zawartych w przesyłce. 

W dniu 25.01.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, 

pracownikowi zastępującemu Kierownika Działu Egzekucji, przekazano kserokopie 

dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków 

pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem 

depozytowym, wskazane  w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Potwierdzenie 

przekazania środków pieniężnych podpisane zostało jedynie przez pracownika 

zastępującego Kierownika Działu Egzekucji. Wpłata środków pieniężnych na podane 

wyżej konto, dokonana została w dniu 25.01.2018 r. (w 1 dniu od wpływu gotówki do 

Urzędu). W dniu 30.01.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000 i w tym samym dniu kwotę wpłaconych środków 

pieniężnych, przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

09.02.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

  

2) W dniu 30.01.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 200 zł oraz 

2 blankiety mandatu karnego łącznie w wysokości 200 zł. W związku z ujawnieniem 

w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową z dnia 30.01.2018 r. 

Notatka podpisana została przez odbywającą staż pracownicę Sekretariatu. 

Sporządzona notatka nie zawiera informacji o ilości oraz wartości środków 

pieniężnych zawartych w przesyłce. W dniu 01.02.2018 r. – jak wynika 

z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem przekazała 
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Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, 

celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych 

podpisane zostało jedynie przez kierującą Sekretariatem. Wpłata środków pieniężnych 

na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 06.02.2018 r. (w 7 dniu od wpływu 

gotówki do Urzędu). W dniu 08.02.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 09.02.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

09.02.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

  

3) W dniu 31.01.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka, zawierająca środki pieniężne o wartości 50 zł wraz 

z zapisem oddaje 50 zł listownie. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową z dnia 31.01.2018 r. Notatka podpisana 

została przez odbywającą staż pracownicę Sekretariatu. W dniu 01.02.2018 r. – jak 

wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem 

przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji  kserokopie dokumentów wraz z załączoną 

gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane w zał. 

Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych 

podpisane zostało jedynie przez kierującą Sekretariatem. Wpłata środków pieniężnych 

na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 06.02.2018 r. (w 6 dniu od wpływu 

gotówki do Urzędu). W dniu 08.02.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000. W dniu 20.02.2018 r. wysłano wezwanie 

o uzupełnienie informacji. W dniu 26.02.2018 r. kwotę wpłaconych środków 

pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

09.02.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

4) W dniu 13.02.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu – 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem zwykłym przesyłka, zawierająca środki 

pieniężne o wartości 50 zł, wraz z zapisem „Mandat był wypisany ino 1 den na kwotę 

chyba 50 zł”. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, 

sporządzono notatkę służbową. Notatka podpisana została przez pracownika 

Sekretariatu. W dniu 19.02.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków 

pieniężnych, Kierownik Sekretariatu przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji 

kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem  

wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto, dokonana została w dniu 20.02.2018 r. (w 7 dniu od wpływu gotówki 

do Urzędu). W dniu 22.02.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 02.03.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

01.03.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  
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5) W dniu 09.03.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł oraz 

oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie należności 

z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. W związku z ujawnieniem 

w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową z dnia 09.03.2018 r. 

Notatka podpisana została przez pracownika Sekretariatu. W dniu 13.03.2018 r. – jak 

wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem 

przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną 

gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto, dokonana została w dniu 13.03.2018 r. (w 4 dniu od wpływu gotówki do 

Urzędu).  W dniu 15.03.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 16.03.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

15.03.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

 

6) W dniu 21.03.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka, zawierająca środki pieniężne o wartości 100 zł oraz 

blankiet polecenia przelewu wskazujący nr mandatu karnego o wysokości 100 zł. 

W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę 

służbową z dnia 21.03.2018 r. Notatka podpisana została przez pracownika 

Sekretariatu SWS-2. W dniu 26.03.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania 

środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem przekazała Kierownikowi Działu 

Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto, dokonana została w dniu 28.03.2018 r. (w 7 dniu od wpływu gotówki 

do Urzędu).  W dniu 30.03.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 03.04.2018 r. kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

05.04.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

7) W dniu 23.03.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 1 UAH oraz 

blankiet mandatu karnego o wysokości 100 zł. W związku z ujawnieniem w przesyłce 

środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową z dnia 23.03.2018 r. Notatka 

podpisana została przez pracownicę Sekretariatu SWS-2. W dniu 27.03.2018 r. – jak 

wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem 

przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną 

gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym,  wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. W dniu 27.09.2018 r. dokonano w kantorze 

wymiany 1 UAH na 0,13 zł. Wpłata przekazanego środka pieniężnego na podane 

wyżej konto dokonana została w dniu 28.09.2018 r., a zatem po upływie 6 miesięcy 

od daty przekazania Kierownikowi Działu Egzekucji środka pieniężnego i wpływu 

gotówki do Urzędu. W dniu 08.10.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 



8 
 

Nr 47101000550201609009990000), a w dniu 10.10.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

08.10.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

 

8) W dniu 16.04.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 50 zł oraz blankiet 

mandatu karnego o wysokości 300 zł. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową z dnia 19.04.2018 r. po upływie 3 dni 

od ujawnienia środków pieniężnych. Notatka podpisana została przez pracownicę 

Sekretariatu. W dniu 19.04.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków 

pieniężnych, Kierująca Sekretariatem (SWS-1) przekazała Kierownikowi Działu 

Egzekucji  kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane w zał. 

Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, 

dokonana została w dniu 20.04.2018 r. (w 4 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). 

W dniu 24.04.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 27.04.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

26.04.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

9) W dniu 30.04.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem zwykłym przesyłka, zawierająca 2 

banknoty o nominale 10 zł oraz informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu o nieopłaceniu należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze 

mandatu o wysokości 20 zł. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową. Notatka podpisana została przez 

pracownicę Sekretariatu. W dniu 18.05.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia 

przekazania środków pieniężnych, Kierownik Sekretariatu (SWS-2) przekazała 

Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, 

celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto, dokonana została w dniu 24.05.2018 r. (w 24 dniu od wpływu gotówki do 

Urzędu),  a w dniu 29.05.2018 r. kwotę wpłaconych środków pieniężnych 

przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. 

informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, przekazano do Izby 

Administracji Skarbowej w Opolu, po upływie ponad 9 miesięcy od ich wpływu.  

 

10) w dniu 30.04.2018 r. złożono w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu (urna) 

przesyłkę zawierająca zeznanie roczne oraz środki pieniężne o wartości 2 zł, 

stanowiące różnicę pomiędzy podatkiem należnym, a sumą zaliczek pobranych przez 

płatników.  W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono 

notatkę służbową, która podpisana została przez Kierownika Działu Obsługi Bieżącej. 

W dniu 07.05.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, 

Kierownik Działu przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie 

dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków 

pieniężnych na konto Nr 90101014010012962223000000. Potwierdzenie przekazania 



9 
 

środków pieniężnych  podpisane zostało jedynie przez Kierownika Działu Obsługi 

Bieżącej. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została 

w dniu 08.05.2018 r. (w 8 dniu od wpływu gotówki do Urzędu) i w tym też dniu 

zaksięgowana została na karcie kontowej. Pismem z dnia 11.06.2018 r. informację 

o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji 

Skarbowej w Opolu. 

  

11) W dniu 02.05.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 100 zł oraz 

blankiet mandatu karnego o wysokości 100 zł. W związku z ujawnieniem w przesyłce 

środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez pracownicę 

Sekretariatu odbywającą staż. Sporządzona notatka nie zawiera informacji o ilości oraz 

wartości środków pieniężnych zawartych w przesyłce. W dniu 09.05.2018 r. – jak 

wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem 

przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną 

gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto, dokonana została w dniu 10.05.2018 r. (w 8 dniu od wpływy gotówki 

do Urzędu). W dniu 15.05.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 16.05.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

16.05.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

12) W dniu 02.05.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem poleconym przesyłka, zawierająca środki 

pieniężne o wartości 100 zł wraz pismem „Chciałabym porozmawiać o zmniejszeniu 

długu syna” wskazującym nr telefonu do kontaktu, ponadto na kopercie umieszczono 

dane adresowe syna. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, 

sporządzono notatkę służbową. W dniu 18.05.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia 

przekazania środków pieniężnych, Kierownik Sekretariatu (SWS-2) przekazała 

Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, 

celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem depozytowym, wskazane  

w zał. Nr 2 do Instrukcji I-003/2017. Przekazanie załączonej w przesyłce gotówki 

nastąpiło po 2 tygodniach od daty wpływu przesyłki do Urzędu. Wpłata środków 

pieniężnych na podane wyżej konto dokonana została w dniu 24.05.2018 r. (22 dniu od 

wpływu gotówki do Urzędu) natomiast kwotę wpłaconych środków pieniężnych 

przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego dopiero po 9 miesiącach tj. w dniu 

26.02.2019 r., a zatem w toku prowadzonej kontroli wewnętrznej. Z uzyskanych w tym 

zakresie wyjaśnień pracownika Działu Rachunkowości Centrum Mandatowego 

w Nysie wynika między innymi, iż dokonana wpłata nie została automatycznie 

zaksięgowana przez system informatyczny, z uwagi na brak danych identyfikacyjnych 

zobowiązanego (nr PESEL, seria i numer mandatu karnego). Wobec powyższego 

wpłacone środki pieniężne  oczekiwały na koncie kwot do wyjaśnienia, 

na przeprowadzenie stosownej w tym zakresie analizy. Po otrzymaniu w dniu 

26.02.2019 r. z Sekretariatu SWS-2 Centrum Mandatowego w Nysie dokumentu 

wpłaty, wpłacona kwota w tym samym dniu została zaksięgowana na koncie 

mandatowym ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. informację podpisaną przez 
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Kierownika SWS-2, o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, przekazano do 

Izby Administracji Skarbowej w Opolu, po upływie ponad 9 miesięcy od ich wpływu.  

 

13) W dniu 02.05.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł. Załączona 

w przesyłce kwota, zgodnie z wyjaśnieniem podatnika, przesłana została celem 

uiszczenia opłaty. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, 

sporządzono notatkę służbową z dnia 09.05.2018 r. (po upływie 7 dni od ujawnienia 

środków pieniężnych). Notatka podpisana została przez pracownicę Sekretariatu 

odbywającą staż. W dniu 09.05.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania 

środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem (SWS-1) przekazała Kierownikowi 

Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 03116022020000000215153249. Wpłaty kwoty 10 zł nie dokonano na podane 

wyżej konto, a na konto Nr 84101014010012962227000000 niebędące kontem 

depozytowym w dniu 03.08.2018 r. (w 93 dniu od wpływu gotówki do Urzędu).  

W dniu 08.08.2018 r. dokonano przelewu podanej wyżej kwoty na konto 

Nr  03116022020000000215153249 Urzędu Miasta Opola, przy czym zauważenia 

wymaga, iż wniosek z dnia 02.05.2018 r. o ulgę w spłacie należności z tytuły grzywny 

nałożonej w drodze mandatu karnego zawiadomieniem z dnia 25.10.2018 r. 

pozostawiono bez rozpoznania z uwagi na brak dołączonego oryginału dowodu zapłaty 

opłaty skarbowej. Wcześniej pismem z dnia 24.08.2018 r. poinformowano ukaranego 

o wpłaceniu kwoty 10 zł na rachunek depozytowy w Urzędzie Skarbowym. Pismem 

z dnia 06.08.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.   

 

 Okres od 21.05.2018 r. do 25.02.2019 r.  

 

14) W dniu 30.05.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem poleconym przesyłka, zawierająca środki 

pieniężne o wartości 100 zł wraz z informacją „(…) będę spłacał co miesiąc po 100 zł 

(…)” na kopercie dane wskazujące adresata. W związku z ujawnieniem w przesyłce 

środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową. Notatka podpisana została przez 

jednego pracownika Sekretariatu.  W dniu 22.06.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia 

przekazania środków pieniężnych, Kierownik Sekretariatu przekazała Kierownikowi 

Działu Egzekucji kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. Przekazanie 

nastąpiło po upływie 3 tygodni od daty wpływu przesyłki do Urzędu. Wpłata środków 

pieniężnych na podane wyżej konto dokonana została w dniu 03.07.2018 r. (w 34 dniu 

od wpływu gotówki do Urzędu), natomiast kwotę wpłaconych środków pieniężnych 

przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego dopiero po ponad 8 miesiącach 

od wpływu do Urzędu tj. w dniu 26.02.2019 r., a zatem w toku prowadzonej kontroli 

wewnętrznej. Z uzyskanych w tym zakresie wyjaśnień pracownika Działu 

Rachunkowości  Centrum Mandatowego w Nysie wynika między innymi, iż dokonana 

wpłata nie została automatycznie zaksięgowana przez system informatyczny, z uwagi 

na brak danych identyfikacyjnych zobowiązanego (nr PESEL, seria i numer mandatu 

karnego). Wobec powyższego wpłacone środki pieniężne  oczekiwały na koncie kwot 

do wyjaśnienia, na przeprowadzenie stosownej w tym zakresie analizy. Po otrzymaniu 

w dniu 26.02.2019 r. z Sekretariatu SWS-2 Centrum Mandatowego w Nysie 
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dokumentu wpłaty, wpłacona kwota w tym samym dniu została zaksięgowana na 

koncie mandatowym ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. informację podpisaną 

przez Kierownika SWS-2, o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, po upływie ponad 8 miesięcy 

od ich wpływu.  

 

15) W dniu 18.06.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 50 zł oraz 

blankiet mandatu karnego o wysokości 750 zł. W związku z ujawnieniem w przesyłce 

środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez jedynego 

pracownika Sekretariatu. W dniu 21.06.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia 

przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem przekazała Kierownikowi 

Działu Egzekucji kopię notatki służbowej wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. Wpłata 

środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 22.06.2018 r. 

(w 4 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 26.06.2018 r. dokonaną wpłatę 

zaksięgowano na koncie Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 28.06.2018 r., 

kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe 

ukaranego. Pismem z dnia 25.06.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej 

środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

  

16) W dniu 02.07.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem poleconym przesyłka, zawierająca środki 

pieniężne o wartości 100 zł wraz z informacją „(…) wpłacam 100 zł (…)” na kopercie 

dane wskazujące adresata. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową. Notatka podpisana została przez jednego 

pracownika Sekretariatu SWS-2 Centrum Mandatowego w Nysie. W dniu 

05.07.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, 

Kierownik Sekretariatu  (SWS-2) przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji 

kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych 

w przesyłce środków pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000, 

niebędące kontem depozytowym. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto 

dokonana została w dniu 17.07.2018 r. (w 15 dniu od wpływu gotówki do Urzędu), 

natomiast kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto 

mandatowe ukaranego dopiero po ponad 7 miesiącach tj. w dniu 26.02.2019 r., a zatem 

w toku prowadzonej kontroli wewnętrznej. Z uzyskanych w tym zakresie wyjaśnień 

pracownika Działu Rachunkowości  Centrum Mandatowego w Nysie wynika między 

innymi, iż dokonana wpłata nie została automatycznie zaksięgowana przez system 

informatyczny, z uwagi na brak danych identyfikacyjnych zobowiązanego (nr PESEL, 

seria i numer mandatu karnego). Wobec powyższego wpłacone środki pieniężne  

oczekiwały na koncie kwot do wyjaśnienia, na przeprowadzenie stosownej w tym 

zakresie analizy. Po otrzymaniu w dniu 26.02.2019 r. z Sekretariatu SWS-2 Centrum 

Mandatowego w Nysie dokumentu wpłaty, wpłacona kwota w tym samym dniu 

została zaksięgowana na koncie mandatowym ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. 

informację podpisaną przez Kierownika SWS-2, o wpływie przesyłki zawierającej 

środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, po upływie 

ponad 7 miesięcy od ich wpływu.  
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17) W dniu 27.07.2018 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wpłynęła nadana 

listem zwykłym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 100 zł (sprzed 

denominacji) oraz informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu 

o nieopłaceniu należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. 

W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę 

służbową, podpisaną przez jednego pracownika Sekretariatu. W dniu 02.08.2018 r. – 

jak wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca 

Sekretariatem przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kopię notatki służbowej 

wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych 

na konto Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. 

Zgodnie z notatką służbową z dnia 03.08.2018 r. sporządzoną przez Kierownika 

Działu Egzekucji, brak było możliwości wpłacenia podanej kwoty z uwagi na fakt, 

iż ustawa o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r., Nr 84 poz. 386) stanowi, iż „stare” 

złote przestają być prawnymi środkami płatniczymi począwszy od dnia 1 stycznia 

1997 r., z tym jednakże, że będą one podlegały bez żadnych ograniczeń wymianie 

w placówkach NBP oraz innych bankach do dnia 31.12.2010 r.  Banknot załączono do 

akt sprawy. Pismem z dnia 06.08.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej 

środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. W dniu 

11.09.2018 r. pracownik Izby Administracji Skarbowej w Opolu przeprowadził 

rozmowę z Kierującą Sekretariatem SWS-1, na okoliczność ujawnienia  w przesyłce 

środków pieniężnych, przed dominacją. W toku rozmowy uzyskano informację, że 

dokumentacja sprawy zostanie przekazana do Centrum Mandatowego w Nysie, celem 

wyjaśnienia z podatnikiem zaistniałej sytuacji. W dniu 28.12.2018 r. jak wynika 

z notatki służbowej Kierującego Sekretariatem SWS-1, Centrum Mandatowe w Nysie 

zwróciło przedmiotową sprawę.  

Pomimo upływu ponad 7 miesięcy od wpływu środków pieniężnych do Urzędu, oraz 

posiadania wszelkich danych adresata sprawa nie została załatwiona, a zatem należy 

stwierdzić, że Urząd nie podjął działań mających na celu wyjaśnienie sprawy. 

 

18) W dniu 27.07.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł wraz 

z pismem ukaranego z dnia 26.07.2018 r. W związku z ujawnieniem w przesyłce 

środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez jednego 

pracownika Sekretariatu. W dniu 02.08.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia 

przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem przekazała Kierownikowi 

Działu Egzekucji kopię notatki służbowej wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 03116022020000000215153249, niebędące kontem depozytowym. W dniu 

03.08.2018 r. (w 7 dniu od wpływu gotówki do Urzędu) dokonano wpłaty środków 

pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem 

depozytowym. W dniu 08.08.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 14.08.2018 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

06.08.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

19) W dniu 31.07.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym  przesyłka, zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł, z tytułu 

opłaty skarbowej. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, 

sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez jednego pracownika  Sekretariatu. 
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W dniu 02.08.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, 

Kierująca Sekretariatem przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kserokopie 

dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków 

pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem 

depozytowym. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została 

w dniu 03.08.2018 r. (w 3 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 08.08.2018 r. 

przelano ww. kwotę na konto Nr 03116022020000000215153249 Urzędu Miasta 

Opola, tj. konto właściwe do wniesienia opłaty skarbowej, przy czym zauważenia 

wymaga, iż wniosek z dnia 21.06.2018 r. o ulgę w spłacie należności, z tytuły grzywny 

nałożonej w drodze mandatu karnego pozostawiono zawiadomieniem z dnia 

03.09.2018 r. bez rozpoznania, z uwagi na brak dołączonego oryginału dowodu zapłaty 

opłaty skarbowej. Pismem z dnia 06.08.2018 r. informację o wpływie przesyłki 

zawierającej środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

 

20) W dniu 02.08.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym przesyłka, zawierająca środki pieniężne o wartości 100 zł. 

W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę 

służbową. Notatka podpisana została przez będącą na stażu pracownicę Sekretariatu 

(SWS-1). W dniu 06.08.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków 

pieniężnych, Kierująca Sekretariatem przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji  

kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych 

w przesyłce środków pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000, 

niebędące kontem depozytowym. Wpłata środków pieniężnych dokonana została 

w dniu 08.08.2018 r. (w 6 dniu od wpływu gotówki do Urzędu) natomiast kwotę 

wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego 

dopiero po ponad 6 miesiącach tj. w dniu 26.02.2019 r., a zatem w toku prowadzonej 

kontroli wewnętrznej. Z uzyskanych w tym zakresie wyjaśnień pracownika Działu 

Rachunkowości  Centrum Mandatowego w Nysie wynika między innymi, iż dokonana 

wpłata nie została automatycznie zaksięgowana przez system informatyczny, z uwagi 

na brak danych identyfikacyjnych zobowiązanego (nr PESEL, seria i numer mandatu 

karnego). Wobec powyższego wpłacone środki pieniężne  oczekiwały na koncie kwot 

do wyjaśnienia, na przeprowadzenie stosownej w tym zakresie analizy. Po otrzymaniu 

w dniu 26.02.2019 r. z Sekretariatu SWS-2 Centrum Mandatowego w Nysie 

dokumentu wpłaty, wpłacona kwota w tym samym dniu została zaksięgowana na 

koncie mandatowym ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. informację podpisaną 

przez Kierownika SWS-2, o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, tj. po upływie ponad 

6 miesięcy od ich wpływu.  

 

21) W dniu 07.08.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł oraz blankiet 

mandatu karnego o wysokości 500 zł.  W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez jednego pracownika 

Sekretariatu SWS-1. W dniu 08.08.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania 

środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem (SWS-1) przekazała Kierownikowi 

Działu Egzekucji kopię notatki służbowej wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. Wpłata 

środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 10.08.2018 r. 

(w 3 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 13.08.2018 r. dokonaną wpłatę 
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zaksięgowano na koncie Nr 47101000550201609009990000, a w dniu 14.08.2018 r. 

kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe 

ukaranego. Pismem z dnia 16.08.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej 

środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

 

22) W dniu 17.08.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem poleconym przesyłka zawierająca środki 

pieniężne o wartości 100 zł wraz z informacją „Już wszystko wpłacone, dziękuję 

bardzo 100 zł Nysa” na kopercie dane wskazujące adresata. W związku z ujawnieniem 

w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową. Notatka podpisana 

została przez jednego pracownika Sekretariatu SWS-2 Centrum Mandatowego 

w Nysie. Sporządzona notatka nie zawiera informacji o ilości oraz wartości środków 

pieniężnych zawartych w przesyłce. W dniu 28.08.2018 r. po upływie 11 dni – jak 

wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierownik Sekretariatu  

(SWS-2) przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji  kserokopie dokumentów wraz 

z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych 

na konto Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. 

Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych podpisane zostało jedynie przez 

Kierownika Sekretariatu (SWS-2). Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto dokonana została w dniu 05.09.2018 r. (w 19 dniu od wpływu gotówki do 

Urzędu), natomiast kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto 

mandatowe ukaranego dopiero po ponad 6 miesiącach tj. w dniu 26.02.2019 r., a zatem 

w toku prowadzonej kontroli wewnętrznej. Z uzyskanych w tym zakresie wyjaśnień 

pracownika Działu Rachunkowości  Centrum Mandatowego w Nysie wynika między 

innymi, iż dokonana wpłata nie została automatycznie zaksięgowana przez system 

informatyczny, z uwagi na brak danych identyfikacyjnych zobowiązanego (nr PESEL, 

seria i numer mandatu karnego). Wobec powyższego wpłacone środki pieniężne  

oczekiwały na koncie kwot do wyjaśnienia, na przeprowadzenie stosownej w tym 

zakresie analizy. Po otrzymaniu w dniu 26.02.2019 r. z Sekretariatu SWS-2 Centrum 

Mandatowego w Nysie dokumentu wpłaty, wpłacona kwota w tym samym dniu 

została zaksięgowana na koncie mandatowym ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. 

informację podpisaną przez Kierownika SWS-2, o wpływie przesyłki zawierającej 

środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, tj. po upływie 

ponad 6 miesięcy od ich wpływu.  

 

23) W dniu 07.09.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem zwykłym  przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł wraz 

z wnioskiem o rozłożenie na raty spłaty zadłużenia/należności z tytułu grzywny 

nałożonej w drodze mandatu karnego. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków 

pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez jednego pracownika 

Sekretariatu. W dniu 14.09.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków 

pieniężnych, Kierująca Sekretariatem (SWS-1) przekazała osobie zastępującej 

Kierownika Działu Egzekucji kopię notatki służbowej wraz z załączoną gotówką, 

celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. Wpłata 

środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 26.09.2018 r. 

(w 19 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 28.09.2018 r. dokonaną wpłatę 

zaksięgowano na koncie Nr 47101000550201609009990000, w dniu 04.10.2018 r., 

kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe 

ukaranego. Pismem z dnia 08.10.2018 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej 
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środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

24) W dniu 11.09.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym, przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł wraz 

z dyspozycją „zaliczenie wpłaty na poczet zaległości mandatowej”. W związku 

z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, 

podpisaną przez jednego pracownika Sekretariatu. W dniu 14.09.2018 r. – jak wynika 

z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca Sekretariatem (SWS-1) 

przekazała osobie zastępującej Kierownika Działu Egzekucji kopię notatki służbowej 

wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych 

na konto Nr 84101014010012962227000000, nie będące kontem depozytowym. 

Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 

26.09.2018 r. (w 15 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 28.09.2018 r. 

dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie Nr 47101000550201609009990000, 

a w dniu 04.10.2018 r., kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na 

konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 08.10.2018 r. informację o wpływie 

przesyłki zawierającej środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej 

w Opolu.  

 

25) W dniu 07.11.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - 

Centrum Mandatowe w Nysie nadana listem zwykłym,  przesyłka zawierająca środki 

pieniężne o wartości 50 zł oraz informacja Naczelnika Pierwszego Urzędu 

Skarbowego w Opolu o nieopłaceniu należności z tytułu grzywny nałożonej w drodze 

mandatu karnego. W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, 

sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez jednego pracownika Sekretariatu 

SWS-2. W dniu 15.11.2018 r. – jak wynika z potwierdzenia przekazania środków 

pieniężnych, Kierownik Sekretariatu przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji 

kserokopie dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych 

w przesyłce środków pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000, nie 

będące kontem depozytowym. Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, 

dokonana została w dniu 16.11.2018 r. (w 9 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). 

W dniu 23.11.2018 r. kwotę wpłaconych środków pieniężnych zaksięgowano na 

koncie mandatowym ukaranego. Pismem z dnia 27.02.2019 r. informację podpisaną 

przez Kierownika SWS-2, o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, tj. po upływie 3 miesięcy od 

ich wpływu.  

 

26) W dniu 21.12.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym,  przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł wraz 

z wnioskiem o umorzenie w całości mandatu karnego. W związku z ujawnieniem 

w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez 

jednego pracownika Sekretariatu SWS-2. W dniu 28.12.2018 r. – jak wynika 

z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, pracownica Sekretariatu (SWS-2) 

przekazała Kierownika Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego kopię notatki służbowej 

wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych 

na konto Nr 84101014010012962227000000, nie będące kontem depozytowym. 

Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych wraz z kopią dokumentów, podpisane 

zostało przez pracownicę Sekretariatu (SWS-2) oraz Kierownika Działu Egzekucji 

w dniu 31.12.2018 r. (zatem przekazanie środków pieniężnych nie mogło nastąpić 

w dniu  28.12.2018 r., jak wynika ze sporządzonego potwierdzenia przekazania 
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środków).   Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została 

w dniu 03.01.2019 r. (w 13 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 

10.01.2019 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu  14.01.2019 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

07.01.2019 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

27) W dniu 27.12.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym,  przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości 10 zł oraz 

oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie należności 

z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. W związku z ujawnieniem 

w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez 

jednego pracownika Sekretariatu SWS-1. W dniu 28.12.2018 r. – jak wynika 

z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, pracownica Sekretariatu (SWS-2) 

przekazała osobie zastępującej Kierownika Działu Egzekucji, kopię notatki służbowej 

wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków pieniężnych 

na konto Nr 84101014010012962227000000, nie będące kontem depozytowym. 

Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych wraz z kopią dokumentów, podpisane 

zostało przez pracownicę Sekretariatu (SWS-2) oraz Kierownika Działu Egzekucji 

w dniu 31.12.2018 r. (zatem przekazanie środków pieniężnych nie mogło nastąpić 

w dniu  28.12.2018 r. jak wynika ze sporządzonego potwierdzenia  przekazania 

środków). Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została 

w dniu 03.01.2019 r. (w 7 dniu od wpływu gotówki do Urzędu). W dniu 10.01.2019 r. 

dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie Nr 47101000550201609009990000, a w 

dniu  14.01.2019 r., kwotę wpłaconych środków pieniężnych przeksięgowano na konto 

mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 07.01.2019 r. r. informację o wpływie przesyłki 

zawierającej środki pieniężne, przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu. 

 

28) W dniu 14.01.2019 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu nadana 

listem poleconym, przesyłka zawierająca środki pieniężne o wartości nominalnej: 

1x200 zł, 1x50zł, 2x20 zł oraz 1x10 zł (łącznie 300 zł) wraz z poleceniem przelewu. 

W związku z ujawnieniem w przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę 

służbową, podpisaną przez jednego pracownika Sekretariatu. W dniu 15.01.2019 r. – 

jak wynika z potwierdzenia przekazania środków pieniężnych, Kierująca 

Sekretariatem (SWS-1) przekazała Kierownikowi Działu Egzekucji kopię notatki 

służbowej wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty zawartych w przesyłce środków 

pieniężnych na konto Nr 84101014010012962227000000, nie będące kontem 

depozytowym. Potwierdzenie przekazania środków pieniężnych wraz z kopią 

dokumentów, podpisane zostało przez  kierującą Sekretariatem (SWS-1). 

Na potwierdzeniu brak podpisu Kierownika Działu Egzekucji. Wpłata środków 

pieniężnych na podane wyżej konto, dokonana została w dniu 16.01.2019 r. W dniu 

18.01.2019 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu  21.01.2019 r., kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych przeksięgowano na konto mandatowe ukaranego. Pismem z dnia 

04.02.2019 r. informację o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne, 

przekazano do Izby Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

29) W dniu 02.11.2018 r. wpłynęła do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu Centrum 

Mandatowe w Nysie nadana listem zwykłym, przesyłka zawierająca banknot 
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w wysokości 10 zł oraz oświadczenie majątkowe. W związku z ujawnieniem w 

przesyłce środków pieniężnych, sporządzono notatkę służbową, podpisaną przez 

pracownicę Działu SCM-4. W dniu 07.12.2018 r. jak wynika z potwierdzenia 

przekazania środków pieniężnych, Kierownik Sekretariatu przekazała Kierownikowi 

Działu Egzekucji kserokopię dokumentów wraz z załączoną gotówką, celem wpłaty 

zawartych w przesyłce środków pieniężnych na konto 

Nr 84101014010012962227000000, niebędące kontem depozytowym. Potwierdzenie 

przekazania środków pieniężnych oraz kopii dokumentów, podpisane zostało jedynie 

przez Kierownik Sekretariatu (SWS-2) . Wpłata środków pieniężnych na podane wyżej 

konto, dokonana została w dniu 07.12.2018 r. (w 35 dniu od wpływu gotówki do 

Urzędu). W dniu 11.12.2018 r. dokonaną wpłatę zaksięgowano na koncie 

Nr 47101000550201609009990000, a w dniu  13.12.2018 r. kwotę wpłaconych 

środków pieniężnych zarachowano na poczet mandatu karnego w kwocie 8,40 zł oraz 

na koszty upomnienia w kwocie 1,60 zł. W przedmiotowej sprawie informacji 

o wpływie przesyłki zawierającej środki pieniężne nie przekazano do Izby 

Administracji Skarbowej w Opolu.  

 

W sprawie nr 12, 14, 16, 20 i 22 w celu wyjaśnienia stanu faktycznego kontrolującemu 

przedłożono jedynie pismo z dnia 04.09.2018 r. wzywające o podanie niezbędnych 

danych pozwalających na prawidłowe zaliczenie wpłaty (dot. kwoty 450 zł). Zauważenia 

wymaga, że w okresie od dnia 02.05.2018 r. do dnia 17.08.2018 r. ukarany dokonał 

systematycznych wpłat na łączną kwotę 500 zł, przy czym zaksięgowanie dokonanych 

wpłat na koncie ukaranego nastąpiło dopiero w dniu 26.02.2019 r., w trakcie prowadzonej 

kontroli.     

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 niespójności zapisów wynikających z treści Instrukcji I-003/2017 tj. Instrukcji 

postępowania w przypadku ujawnienia środków pieniężnych w przesyłkach 

wpływających do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, z zawartą w zał. Nr 2 

dyspozycją  dot. numeru konta, na które należy wpłacać ujawnione w przesyłkach 

środki pieniężne. W konsekwencji załączoną w przesyłce gotówkę wpłacano na 

konto niebędące kontem depozytowym, o którym mowa w przepisie pkt 5.1 ppkt 6 

przywołanej Instrukcji;  

 zaksięgowania wpłaty na koncie nie będącym kontem depozytowym. Powyższe 

stanowi o naruszeniu przepisu pkt. 5.1 ppkt. 6 Instrukcji I-003/2017 oraz § 4 pkt. 7  

Instrukcji 31/2018, dot. sprawy 1-16, 18-29; 

 sporządzania na okoliczność wpływu przesyłki zawierającej środki pieniężne 

notatki służbowej, podpisanej przez jednego pracownika Sekretariatu. Powyższe 

stanowi o naruszeniu przepisu § 4 pkt 4 Instrukcji 31/2018, dot. sprawy 14-29;  

 braku w sporządzonych notatkach służbowych informacji o ilości oraz wartości 

środków pieniężnych zawartych w przesyłce. Powyższe stanowi o naruszeniu 

przepisu pkt. 5.1 ppkt. 3 Instrukcji I-003/2017 oraz § 4 pkt. 4  Instrukcji 31/2018, 

dot. sprawy 1, 2, 11 i 22; 

 braku podpisów osoby przekazującej środki pieniężne bądź też Kierownika Działu 

Egzekucji, na potwierdzeniu przekazania środków. Powyższe stanowi o naruszeniu 

przepisu pkt. 5.1 ppkt. 5 Instrukcji I-003/2017 oraz § 4 pkt. 6  Instrukcji 31/2018, 

dot. sprawy 1, 2, 3, 10, 22, 28 i 29; 

 późnego dokonywania wpłaty środków pieniężnych ujawnionych w przesyłkach 

na konto niebędące kontem depozytowym, dot. sprawy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29;  
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 późnego przeksięgowywania załączonej w przesyłkach gotówki na konto 

mandatowe ukaranego, dot. sprawy 12, 14, 16, 20, 22; 

 opóźnionego powiadamiania Izby Administracji Skarbowej w Opolu o wpływie 

przesyłek zawierających środki pieniężne, dot. sprawy 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 

22, 25; 

 podpisania informacji o wpływie środków pieniężnych przez Kierownika 

Sekretariatu Centrum Mandatowego w Nysie. Powyższe stanowi o naruszeniu 

przepisu § 3 pkt. 2 ppkt. 2  Instrukcji 31/2018, dot. sprawy 12, 14, 16, 20, 22 i 25; 

 sporządzenia notatki służbowej po upływie dnia w którym ujawniono środki 

pieniężne, dot. sprawy 8, 13; 

 braku działań w celu wyjaśnienia sprawy, dot. sprawy 17;  

 dokonania przelewu z tytułu opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Opola, dot. 

sprawy 13 i 19; 

 nieprzekazania do Izby Administracji Skarbowej w Opolu informacji o wpływie 

środków pieniężnych. Powyższe stanowi o naruszeniu przepisu § 4 pkt. 11 

Instrukcji 31/2018, dot. sprawy 29.  

 

 

  

 

Przeprowadzenie kontroli funkcjonalnych. 

Stan prawny 

 

1. Zarządzenie nr 80/15 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r.  

w sprawie zasad sprawowania kontroli funkcjonalnej w ramach nadzoru służbowego 

przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Izbie Skarbowej w Opolu oraz 

urzędach skarbowych województwa opolskiego. 

2. Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia  

1 marca 2017 r. w sprawie obowiązywania wydanych przez Dyrektora Izy Skarbowej 

w Opolu aktów prawa wewnętrznego. 

Opis stanu 

faktycznego  

W zakresie objętym kontrolą kierująca Sekretariatem SWS-1 oraz Kierownik Sekretariatu 

SWS-2 nie prowadziły kontroli funkcjonalnych. 

 

Ustalenia 

 

Nie prowadzono kontroli funkcjonalnych. 

Ocena 

cząstkowa 

Nie prowadzono kontroli funkcjonalnych. 

 

 

IV. Zalecenia 
 

Zalecenia/ 

Wnioski 

pokontrolne 

Przedstawiając powyższe ustalenia kontroli, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej  

w Opolu poleca: 

1. Dochowywać należytej staranności w toku opracowywania aktów prawa 

wewnętrznego, mając na uwadze w szczególności zgodność treści aktu prawnego  

z zapisami ujętymi w załącznikach. 

2. W przypadku ujawnienia w przesyłkach środków pieniężnych, ustalać komisyjnie ilość 

i wartość środków pieniężnych zawartych w przesyłkach oraz odnotowywać 

bezzwłocznie powyższy fakt w sporządzonej notatce służbowej. 

3. Podpisywać notatki służbowe sporządzone na okoliczność ujawnienia środków 
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pieniężnych  przez pracowników ustalających ilość i wartość gotówki. 

4. Zawarte w przesyłkach środki pieniężne bezzwłocznie przekazywać Kierownikowi 

Działu Egzekucji Urzędu Skarbowego, celem ich wpłaty na konto depozytowe Urzędu. 

5. Podpisywać potwierdzenia przekazania środków pieniężnych zarówno przez osoby  

przekazujące jak i przyjmujące środki pieniężne. 

6. Dokonywać bezzwłocznej wpłaty przekazanych Kierownikowi Działu Egzekucji 

środków pieniężnych, na właściwe konto Urzędu Skarbowego.  

7. Dokonywać bezzwłocznego przeksięgowywania wpłaconych środków pieniężnych 

ujawnionych w przesyłka na konto mandatów karnych oraz konto mandatowe 

ukaranego.  

8. Bezzwłocznie powiadamiać Izbę Administracji Skarbowej w Opolu o wpływie do 

Urzędu przesyłek zawierających środki pieniężne. 

9. Przedkładać Izbie Administracji Skarbowej w Opolu informacje o wpływie do Urzędu 

przesyłek zawierających środki pieniężne, zatwierdzone przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego.    

10. Podjąć działania mające na celu poinformowanie ukaranego o niemożliwości 

zaliczenia przesłanego banknotu o nominale 100 zł sprzed denominacji, na poczet 

nałożonego mandatu karnego. 

11. Nie dokonywać przelewu z tytułu opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta Opola.  

12. Usprawnić współpracę pomiędzy komórkami w zakresie przekazywania dokumentacji 

związanej z przesyłkami zawierającymi środki pieniężne.    

13. Zwiększyć nadzór nad komórkami realizującymi zadania związane z wpływającymi do 

Urzędu przesyłkami, zawierającymi środki pieniężne. 

14. Wskazać kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad komórkami realizującymi zadania 

związane z wpływającymi do Urzędu przesyłkami, zawierającymi środki pieniężne. 

 

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej ustaleń kontroli proszę o przedłożenie  

w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego sprawozdania z kontroli, 

szczegółowych informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także  

o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.  

 

V. Pozostałe informacje  

Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej, Kierownik jednostki kontrolowanej  

w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; 

nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.  

 

Sprawozdanie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu. 
Opole, dnia 2019-04-15 

 

 

 

Dyrektor 

Izby Administracji Skarbowej 

w Opolu 

Barbara Bętkowska-Cela 

/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 

 
 

 

 


