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1. Wprowadzenie 

Kontrola P/07/032 – „Opodatkowanie paliw ciekłych”, została 

przeprowadzona z inicjatywy NajwyŜszej Izby Kontroli, zgodnie z Planem pracy NIK 

na rok 2007. Ponadto z propozycją zbadania przez NIK systemu organizacji i kontroli 

jakości paliw płynnych i gazowych wystąpił w dniu 31 lipca 2006 r. Rzecznik Praw 

Obywatelskich.  

Zasadniczymi przyczynami podjęcia kontroli były:  

− występujące nieprawidłowości w produkcji, imporcie i obrocie paliwami 

płynnymi; 

− dynamiczny wzrost zaległości w podatku akcyzowym oraz niska efektywność 

ich egzekucji w izbach celnych. 

 Celem kontroli była ocena funkcjonowania systemu eliminowania „szarej 

strefy” w produkcji i obrocie paliwami. W szczególności:  

− ocena nadzoru organów państwa – w tym podatkowych i celnych – nad 

produkcją, importem i dystrybucją paliw ciekłych; 

− ocena wywiązywania się z obowiązków podatkowych przez producentów, 

importerów i dystrybutorów paliw ciekłych w zakresie podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego; 

− ocena systemu przeciwdziałania nielegalnemu wprowadzaniu paliw do obrotu. 

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. i została 

przeprowadzona od 14 maja do 3 grudnia 2007 r. w:  

- Ministerstwie Finansów, 8 izbach celnych, 7 urzędach kontroli skarbowej;  

- Komendzie Głównej Policji, 3 komendach wojewódzkich, 2 komendach 

powiatowych oraz 3 komendach miejskich;  

- Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

- Inspekcji Handlowej – Głównym Inspektoracie oraz 8 inspektoratach 

wojewódzkich; 

- 8 wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Transportu Drogowego.  

Szczegółowy wykaz skontrolowanych podmiotów przedstawiono 

w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.  
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2. Podsumowanie wyników kontroli 

2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności  

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 

nieprawidłowości1, działania podejmowane przez Ministra Finansów w celu 

ograniczenia „szarej strefy” w obszarze produkcji i handlu paliwami oraz 

poprawy nadzoru nad poborem podatku akcyzowego od paliw. Znaczne róŜnice 

w stawkach podatku akcyzowego na paliwa stanowią jednak silną motywację 

do oszustw podatkowych. 

Nastąpiła intensyfikacja pracy słuŜb odpowiedzialnych 

za przeciwdziałanie wprowadzania do obrotu nieopodatkowanych paliw 

ciekłych. W dalszym ciągu jednak efektywność tych działań, szczególnie 

w zakresie egzekwowania dochodów z VAT i akcyzy, jest niewystarczająca. 

Długotrwałość postępowań kontrolnych i podatkowych, podejmowane 

z opóźnieniem działania ograniczające nieprawidłowości w obszarze produkcji 

i handlu paliwami, sprzyjają uchylaniu się od podatków, zacieraniu śladów 

przestępczej działalności i dowodzą niewystarczającej skuteczności państwa 

w egzekwowaniu prawa. 

Uszczuplenia dochodów budŜetu państwa z tytułu podatków od paliw, 

ujawnione przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej w 2006 r. 

i I półroczu 2007 r. wyniosły 1.356,7 mln zł. Zaległości w podatku akcyzowym 

od paliw ciekłych wzrosły z 1.662,4 mln zł na koniec 2005 r. do 2.248 mln zł 

na koniec czerwca 2007 r. (o 35,2%). Według szacunków izb celnych jako 

nieściągalne ocenianych jest 88,6% tych zaległości (1.992,6 mln zł). W badanym 

okresie organy podatkowe odpisały jako przedawnione 463,7 mln zł naleŜności 

z tytułu akcyzy. 

2.2. Synteza wyników kontroli  

1. Podejmowane przez Ministra Finansów działania w celu ograniczenia „szarej 

strefy” w obszarze produkcji i handlu paliwami oraz poprawy nadzoru nad 

poborem podatku akcyzowego od paliw były nieskuteczne.  

                                              
1  W kontroli zastosowano czterostopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, 

pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna.  
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Świadczą o tym wyniki kontroli i analizy resortu Finansów wskazujące 

na narastanie zaległości podatkowych z tytułu akcyzy od paliw, nieskuteczną 

egzekucję, utrzymywanie się w szerokiej skali nieopodatkowanego handlu 

paliwami w „szarej strefie”, unikania płacenia akcyzy od olejów opałowych 

sprzedawanych jako napędowe i brak skutecznych metod przeciwdziałania tym 

zjawiskom. Przedstawiając tę ocenę NIK uwzględniła, Ŝe Minister Finansów 

przygotował projekt zmian zrównujących stawki akcyzy na olej napędowy 

i opałowy oraz projekt nowej ustawy o podatku akcyzowym, które nie zostały 

uchwalone przez Sejm (str. 18). 

Ministerstwo Finansów nie prowadziło analiz wpływu wysokości stawek 

akcyzowych na skalę nieopodatkowanego obrotu paliwami. Zdaniem NIK 

szacunki ubytku dochodów z tego tytułu są konieczne do opracowania 

skuteczniejszych metod przeciwdziałania nieprawidłowościom na rynku paliw. 

(str. 19).  

2. Podległe Ministrowi Finansów organy podatkowe i celne oraz organy kontroli 

skarbowej rzetelnie wykonywały kontrole produkcji i obrotu paliwami ciekłymi 

przy wsparciu wywiadu skarbowego.   

Wyniki kontroli wskazują, Ŝe występowały w szerokiej skali zjawiska unikania 

zapłaty podatku akcyzowego według obowiązujących stawek. ObniŜone stawki 

akcyzy na olej opałowy oraz gaz uŜywany do celów grzewczych były 

wykorzystywane w sposób nieuprawniony przez nieuczciwych uczestników obrotu 

do osiągania znacznych, nielegalnych dochodów. Nieprawidłowości polegały 

między innymi na tworzeniu łańcuszków firm zajmujących się wystawianiem 

tzw. „pustych faktur”2 w celu zalegalizowania sprzedaŜy paliw pochodzących 

z nieznanych źródeł, odbarwianiu oleju opałowego i jego sprzedaŜy jako oleju 

napędowego, sprzedaŜy oleju opałowego bez pobrania oświadczeń 

lub na podstawie fikcyjnych oświadczeń, wprowadzaniu do obrotu paliw, które 

nie spełniają wymagań jakościowych, nielegalnym przetaczaniu gazu z butli 

do zbiorników naziemnych w celu sprzedaŜy do napędu pojazdów.  

                                              
2  ,,Puste faktury” to wystawione faktury, które nie dokumentują rzeczywiście dokonanej transakcji 

sprzedaŜy bądź świadczenia usług. Dokumenty wystawiane są przez firmy powołane na krótki 
okres (tzw. ,,słupy”). Najczęściej organizowane są łańcuszki firm, których zadaniem jest nadanie 
pozorów legalności transakcji poprzez fakturowany, fikcyjny obrót. W jednej z firm takiego ogniwa 
następuje zmiana przeznaczenia paliwa ciekłego, powodująca zaniŜenie naleŜnego podatku, np. olej 
opałowy zamienia się na olej napędowy. 
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Kwota uszczupleń w dochodach budŜetowych, stwierdzonych w wyniku kontroli 

przeprowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej tylko 

w roku 2006 i I półroczu 2007 r. wyniosła 1.356,7 mln zł (str. 21). 

3. Dochody z podatku akcyzowego od paliw silnikowych i gazu zostały zrealizowane 

w 2006 r. w wysokości 18.871,0 mln zł. W porównaniu do 2005 r. były one wyŜsze 

o 6,1%. W I półroczu 2007 r. dochody wykonano w kwocie 10.345,0 mln zł, 

tj. wyŜszej niŜ w I półroczu 2006 r. o 21,2%.  

Zaległości w podatku akcyzowym od paliw ciekłych w kontrolowanym okresie 

wzrosły z kwoty 1.662,4 mln zł do 2.248,0 mln zł, tj. o 35,2%. Ponad 85% 

zaległości było rezultatem nieprawidłowości stwierdzonych przez urzędy kontroli 

skarbowej. Egzekucja administracyjna w odniesieniu do tych zaległości jest 

najczęściej nieskuteczna. O skali problemu świadczy takŜe kwota naleŜności 

budŜetu państwa z tytułu akcyzy, odpisana przez organy podatkowe w związku 

z przedawnieniem naleŜności (463,7 mln zł w okresie objętym kontrolą) (str. 31).  

3.1. O ile moŜna przyjąć, Ŝe ściągalność przypisywanych po kontrolach kwot jest 

trudna, to jednak nie moŜna usprawiedliwiać przypadków opieszałego 

i nieskutecznego prowadzenia windykacji zaległości podatkowych, 

niestosowania zabezpieczeń majątkowych w sytuacjach, w których moŜliwe 

było ich zastosowanie oraz braku działań zmierzających do przeniesienia 

odpowiedzialności za zobowiązania na osoby trzecie lub następców prawnych. 

Zaniechania te umoŜliwiały nieuczciwym dłuŜnikom wyzbywanie się majątku 

i prowadziły do przedawniania się zobowiązań (str. 32).  

3.2. Wyniki kontroli wskazują na przypadki przewlekłego prowadzenia przez izby 

celne postępowań w trybie odwoławczym, w tym przedawnienia naleŜności na 

etapie postępowania odwoławczego (str. 33).  

3.3. Stwierdzono znaczne opóźnienia w odpisywaniu przedawnionych naleŜności. 

W 2 z 8 kontrolowanych izb celnych z opóźnieniem odpisano przedawnione 

zobowiązania podatkowe na kwotę co najmniej 260,4 mln zł (56,2% kwot 

odpisanych). Działania te NIK ocenia jako nierzetelne. Poza zaniŜeniem 

faktycznej wielkości przedawnionych zobowiązań podatkowych, skutkowało 

to wykazywaniem w sprawozdaniach wyŜszych od rzeczywistych zaległości 

podatkowych (str. 35).  



Podsumowanie wyników kontroli 

8  

4. Za celowe NIK uznaje działania podjęte przez Ministra Finansów w celu poprawy 

ściągalności naleŜności podatkowych i usprawnienia procesów egzekucji, 

np. przygotowanie w 2007 r.3 projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji4, w którym zaproponowano 

szereg zmian mających na celu usprawnienie przebiegu postępowania 

egzekucyjnego, w tym zmianę zapisów art. 19 ustawy tak, aby dyrektorzy izb 

celnych jako organy egzekucyjne zostali zrównani w uprawnieniach 

do zabezpieczania egzekwowanych naleŜności z naczelnikami urzędów 

skarbowych (jednak regulacja ta nie weszła w Ŝycie) (str. 35).  

5. Zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw naleŜało 

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów5. Wadą tego systemu 

jest niekompletność lub nieaktualność danych zawartych w prowadzonych przez 

Prezesa Urzędu wykazach przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, 

transportem, magazynowaniem i obrotem paliwami ciekłymi oraz prowadzących 

stacje oraz hurtownie paliw ciekłych. Utrudniało to przeprowadzanie kontroli 

przez Inspekcję Handlową (str. 25).  

6. Rzetelnie, w ocenie NIK, prowadzone były merytoryczne kontrole jakości paliw 

przez Inspekcję Handlową. Inspekcja nie wykorzystywała w sposób wystarczający 

skarg konsumentów i zgłoszeń Policji na niewłaściwą jakość paliwa. Kontrole 

podejmowane po kilku tygodniach lub miesiącach od zgłoszenia były mało 

efektywne, poniewaŜ kwestionowane paliwo zostało juŜ sprzedane.  

Kontrole Inspekcji Handlowej wykazały, Ŝe w obrocie występuje nadal paliwo złej 

jakości. Wymaganiom jakościowym nie odpowiadało 4,85% paliw na stacjach 

benzynowych oraz 5,93% paliw w hurtowniach. Na sprzedaŜy paliwa złej jakości 

tracił budŜet państwa, gdyŜ w większości przypadków paliwo takie wytwarzane 

było z nieopodatkowanych podatkiem akcyzowym komponentów lub z surowców 

opodatkowanych znacznie niŜszą stawką akcyzy w stosunku do normalnego 

paliwa (str. 25).  

                                              
3  Projekt ustawy Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2007 r. został przyjęty przez Radę Ministrów 

na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2007 r. i przekazany Sejmowi RP. 
4  DzU z 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm. 
5  zgodnie z art. 8 i 21 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (DzU nr 34, poz. 293 ze zm.), a od 1 stycznia 2007 r. – art. 12 
i 29 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw (DzU nr 169, 
poz. 1200).   
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7. Jednostki Policji w niewystarczającym stopniu wykorzystywały uprawnienia 

do przeprowadzania kontroli rodzaju uŜywanego paliwa przez pobranie próbek 

paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. Funkcjonariusze Policji od 1 stycznia 

2006 r. do 1 czerwca 2007 r. przeprowadzili 24.368 badań, podczas gdy w 2005 r. 

32.918, a w 2004 r. – 34.654 (str. 25). 

8. Inspekcja Transportu Drogowego, z wyjątkiem Wojewódzkiego Inspektoratu 

w Warszawie, prawidłowo realizowała zadania, określone art. 50 pkt 8 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym6, polegające 

na przeprowadzaniu kontroli rodzaju uŜywanego paliwa poprzez pobranie próbek 

paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. W okresie objętym kontrolą w skali 

kraju przeprowadzono 6.540 takich kontroli (str. 29).  

2.3. Uwagi końcowe i wnioski  

Prowadzenie kontroli w szerokim zakresie oraz przez róŜne słuŜby nie jest 

wystarczającym środkiem dla ograniczenia nieprawidłowości na rynku paliw. 

Zdaniem NajwyŜszej Izby Kontroli, niezbędne jest opracowanie i wdroŜenie 

rozwiązań legislacyjnych, które ograniczyłyby negatywne dla budŜetu skutki 

niedozwolonych działań na rynku paliw ciekłych. Minister Finansów powinien podjąć 

inicjatywę legislacyjną uwzględniającą dotychczasowe doświadczenia w pracach nad 

nowymi uregulowaniami oraz bieŜące uwagi organów podatkowych, celnych 

i organów kontroli skarbowej.   

NajwyŜsza Izba Kontroli zwraca uwagę, Ŝe utrzymująca się od kilku lat niska 

efektywność pracy działów egzekucyjnych izb celnych nie jest jedynie spowodowana 

obiektywnymi przyczynami wynikającymi z charakteru przypisywanych kwot 

naleŜności (większość zaległości jest rezultatem nieprawidłowości stwierdzonych 

w toku kontroli przez jednostki podległe Ministrowi Finansów). Jest to takŜe wynik 

braku systemu motywacyjnego oraz niskich zarobków pracowników egzekucji izb 

celnych, co przenosi się na duŜą fluktuację kadr i niedobór specjalistów wysokiej 

klasy. Ponadto trudno jest znaleźć uzasadnienie do utrzymywania róŜnych uprawnień 

dla naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb celnych jako organów 

egzekucyjnych, a w efekcie dla utrzymywania odmiennego sposobu realizacji tego 

samego zadania.  

                                              
6  T.j. DzU z 2007 r., nr 125, poz. 874 ze zm.  
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Słabym ogniwem w funkcjonowaniu systemu monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw jest niekompletność lub nieaktualność danych zawartych 

w prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

wykazach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie paliw.  

NIK uwaŜa, Ŝe Minister Finansów powinien:  

− prowadzić analizy funkcjonowania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie 

wprowadzania do obrotu nieopodatkowanych paliw ciekłych, takŜe szacunku 

wielkości „szarej strefy” oraz ubytku dochodów z tego tytułu; 

− poprawić ściągalność naleŜności podatkowych i usprawnić proces egzekucji, 

w tym konsekwentnie egzekwować od podległych słuŜb szybkie reagowanie 

wobec podatników uchylających się od podatków.  

Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powinien zapewnić 

kompletność i aktualność bazy danych o przedsiębiorcach prowadzących obrót 

paliwami ciekłymi, a Inspekcja Handlowa reagować niezwłocznie na skargi i sygnały 

o nieprawidłowej jakości paliw.  
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3. WaŜniejsze wyniki kontroli 

3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz 

uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych 

3.1.1. Charakterystyka stanu prawnego 

Zasady opodatkowania paliw płynnych zawarte są w przepisach ustawy z dnia 

23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym7 oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług8.  

I. Zasady opodatkowania paliw płynnych podatkiem akcyzowym 

Zasady opodatkowania paliw płynnych podatkiem akcyzowym określono 

w ustawie o podatku akcyzowym, zwanej dalej ustawą. Art. 2 pkt 2 ustawy zalicza 

paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. 

Art. 62 ust. 1 ustawy do paliw silnikowych i olejów opałowych podlegających 

akcyzie zalicza: wyroby wymienione w poz.1 - 12 załącznika nr 2 do ustawy, 

pozostałe wyroby przeznaczone do uŜycia, oferowane na sprzedaŜ lub uŜywane jako 

paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych bez względu 

na symbol klasyfikacji statystycznej. Olejami opałowymi są równieŜ inne wyroby 

wymienione w art. 62 ust. 2 ustawy. 

Zgodnie z art. 4 ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega produkcja wyrobów 

akcyzowych zharmonizowanych, wyprowadzenie wyrobów akcyzowych 

zharmonizowanych ze składu podatkowego, sprzedaŜ wyrobów akcyzowych 

na terytorium kraju, eksport i import wyrobów akcyzowych, nabycie 

wewnątrzwspólnotowe i dostawa wewnątrzwspólnotowa. Zgodnie z art. 4 ust. 3 

ustawy opodatkowaniu akcyzą podlega takŜe nabycie lub posiadanie przez podatnika 

wyrobów akcyzowych, jeŜeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza 

w naleŜnej wysokości. Zgodnie z art. 6 ust. 1 obowiązek podatkowy w akcyzie 

powstaje z dniem wykonania czynności podlegających opodatkowaniu, chyba 

Ŝe ustawa stanowi inaczej. 

 

                                              
7  DzU nr 29, poz.257 ze zm. 
8  DzU nr 54, poz. 535 ze zm. 
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Producentem paliw silnikowych w rozumieniu ustawy9 jest równieŜ podmiot, 

który wytwarza paliwa silnikowe w drodze mieszania lub przeklasyfikowania 

komponentów paliwowych, a takŜe który dokonuje rozlewu gazu płynnego. 

Producentem olejów opałowych jest równieŜ podmiot, który wytwarza oleje opałowe 

w drodze mieszania lub przeklasyfikowania komponentów paliwowych oraz 

dokonuje rozlewu gazu płynnego oraz barwienia i znakowania olejów opałowych.  

Wysokość stawek podatku akcyzowego w odniesieniu do paliw silnikowych, 

olejów opałowych i gazu określa art. 65 ust. 1, ust. 1a i ust.1 b ustawy. Art. 65 ust. 2 

ustawy upowaŜnia ministra właściwego do spraw finansów publicznych do obniŜenia 

w drodze rozporządzenia, stawek akcyzy oraz róŜnicowania ich w zaleŜności 

od rodzaju wyrobu. 

Obowiązki podatników podatku akcyzowego i organy podatkowe właściwe 

do poboru akcyzy 

Podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują czynności 

podlegających opodatkowaniu10. Podatnicy ci zobowiązani są do: złoŜenia przed 

dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu zgłoszenia 

rejestracyjnego (art. 14 ust. 1), składania w urzędzie celnym deklaracji podatkowych 

za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu 

w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 18 ust. 1), obliczenia i zapłaty akcyzy 

za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej (art. 19 

ust. 1). W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych podatnicy są równieŜ 

obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne. Wstępnych 

wpłat akcyzy za okresy dzienne dokonuje się nie później niŜ 25 dnia po dniu, 

w którym powstał obowiązek podatkowy. 

Organami podatkowym w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu celnego 

i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności 

podlegających opodatkowaniu (art. 13 ust. 1).  

 

 

                                              
9  Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. 
10  Na podstawie art. 11 ustawy. 
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II. Zasady opodatkowania paliw płynnych podatkiem od towarów i usług 

Zakres podmiotowy ustawy 

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność 

gospodarczą, której odrębną definicję określono w ustawie, bez względu na cel 

lub rezultat takiej działalności11.  

Zakres przedmiotowy ustawy 

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa 

towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import 

towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium 

kraju, wewnątrzwpólnotowa dostawa towarów12. 

Zgodnie z art. 6 ustawy jej przepisów nie stosuje się do transakcji zbycia 

przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans, czynności, które 

nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, działalności podlegającej 

opodatkowaniu podatkiem o gier. 

Zasady odliczania podatku 

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi 

są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi 

przysługuje prawo do obniŜenia kwoty podatku naleŜnego o kwotę podatku 

naliczonego. Sytuacje, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia 

podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, pomimo tego, Ŝe spełnione 

są generalne przesłanki upowaŜniające go do obniŜenia podatku naleŜnego o podatek 

naliczony określone zostały w art. 88 ustawy. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, 

jest w okresie rozliczeniowym wyŜsza od kwoty podatku naleŜnego, podatnik 

ma prawo do obniŜenia o tę róŜnicę kwoty podatku naleŜnego za następne okresy 

lub do zwrotu róŜnicy na rachunek bankowy. Zwrot róŜnicy podatku następuje 

na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju 

wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym, w terminie 60 dni od dnia złoŜenia 

rozliczenia przez podatnika. JeŜeli sprawa wymaga dodatkowego sprawdzenia, 

                                              
11  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. 
12  Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy. 
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naczelnik urzędu skarbowego moŜe przedłuŜyć ten termin do czasy zakończenia 

postępowania wyjaśniającego.  

Podstawa opodatkowania i stawki podatku 

Podstawą opodatkowania jest obrót, za który uznaje się kwotę naleŜną z tytułu 

sprzedaŜy, pomniejszona o kwotę naleŜnego podatku13. Stawka podatku dla paliw 

wynosi 22%, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 41 ust. 2 (7%), 41 ust. 3-6 (0%), 

art. 83 (0%), art. 119 ust. 7 (0%), art. 120 ust. 2 i 3 (7%), art. 129 ust.1 (0%), art. 115 

ust. 2 (rolnicy ryczałtowi), 5%, § 5 i 5a (7%) oraz § 6-7d (0%) rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych 

przepisów ustawy o podatku od towarów i usług14. 

III. Organy upowa Ŝnione do kontroli paliw płynnych  

Na podstawie  art. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej15 

do zadań tej słuŜby naleŜy między innymi kontrola, szczególny nadzór podatkowy, 

wymiar i pobór podatku akcyzowego. Zgodnie z art. 6 a szczególny nadzór 

podatkowy wykonują  naczelnicy urzędów celnych właściwi w zakresie podatku 

akcyzowego w obrocie krajowym. Na podstawie art. 6l ust. 1 pkt 5 ustawy o SłuŜbie 

Celnej w celu ustalenia zgodności z przepisami prawa, wprowadzenia towaru 

na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzenia z tego obszaru organ celny moŜe 

badać towary i pobierać ich próbki. Ponadto organ celny moŜe zatrzymać pojazd 

lub inny środek przewozowy i dokonać kontroli rodzaju paliwa, przez pobranie 

próbek paliwa ze zbiornika pojazdu lub innego środka przewozowego. W razie 

stwierdzenia nieprawidłowości organ celny sporządza protokół i przekazuje 

go właściwym organom (art. 6l ust. 2).  

Do zakresu kontroli skarbowej16 naleŜy między innymi kontrola rzetelności  

deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania 

podatków stanowiących dochód budŜetu państwa. Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 3 

ustawy o kontroli skarbowej inspektorzy i pracownicy wykonujący czynności 

związane z realizacją zadań ustawowych mają prawo do min. przeprowadzania 

kontroli rodzaju uŜywanego paliwa. 

                                              
13  Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy. 
14  DzU nr 97, poz. 970 ze zm. 
15  T.j. DzU z 2004 r., nr 156, poz. 1641 ze zm.  
16  Zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej 

(DzU z 2004 r., nr 8, poz. 65 ze zm.). 
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Policjanci mają prawo17 dokonywania kontroli rodzaju uŜywanego paliwa 

przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego. W przypadku 

stwierdzenia uŜywania oleju opałowego do celów napędowych Policja niezwłocznie 

zawiadamia dyrektora izby celnej właściwego ze względu na miejsce dokonanej 

kontroli.  

Do zadań inspekcji transportu drogowego18 naleŜy kontrola rodzaju 

uŜywanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu 

mechanicznego. 

IV.  Monitorowanie jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 

Zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw ciekłych i biopaliw ciekłych przeznaczonych do stosowania w pojazdach 

i ciągnikach rolniczych do 31 grudnia 2006 r. regulowały przepisy ustawy z dnia 

23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych 

i biopaliw ciekłych19, zaś od 1 stycznia 2007 przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw20. 

Nowa ustawa, obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. przewiduje objęcie jej 

zakresem przedmiotowym nowych rodzajów paliw: gazu skroplonego (LPG), 

spręŜonego gazu ziemnego (CNG) oraz biopaliw ciekłych wytwarzanych przez 

rolników na własny uŜytek. Rozszerzony został zakres systemu monitorowania 

i kontrolowania, przez wprowadzenie uprawnienia do kontrolowania producentów, 

w zakresie paliw przechowywanych w celu wprowadzenia do obrotu oraz 

przedsiębiorców magazynujących paliwa. W przypadku stwierdzenia 

u kontrolowanego niewłaściwej jakości paliwa, przewidziano dodatkowo 

prowadzenie czynności kontrolnych u następnych przedsiębiorców, będących 

dostawcami paliwa do kontrolowanego przedsiębiorcy, w celu określenia winnego 

wprowadzenia do obrotu paliwa niewłaściwej jakości. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy utworzony został system monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, którego celem jest 

przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych i biopaliw ciekłych oraz 

                                              
17  Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2007 r., nr 43, 

poz. 277 ze zm.). 
18  Zgodnie z art. 50 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym DzU z 2007 r., 

nr 125 poz. 874 ze zm. 
19  DzU nr 34, poz. 293 ze zm. 
20  DzU nr 169, poz. 1200. 
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uŜywaniu przez przedsiębiorcę paliw ciekłych i biopaliw ciekłych niespełniających 

wymagań jakościowych. Systemem tym zarządza Prezes Urzędu Konkurencji 

i Konsumentów, do którego zadań naleŜy między innymi: ustalanie programów 

kontroli jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, akceptowanie planów kontroli 

jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych przedstawianych przez Głównego 

Inspektora Inspekcji Handlowej. Do przeprowadzenia kontroli upowaŜnieni 

są inspektorzy Inspekcji Handlowej (zgodnie z art. 8 ust. 4 Prezes UOKiK wykonuje 

swoje zadania przy pomocy Inspekcji Handlowej), którzy przeprowadzają czynności 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej21.  

3.1.2. Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych 

i organizacyjnych 

Do 1 stycznia 2009 r. Polska powinna dostosować krajowy poziom 

opodatkowania benzyny bezołowiowej do minimalnego poziomu w UE wynoszącego 

359 EUR za 1.000 l, a do 1 stycznia 2010 r. dla olejów napędowych do poziomu 

302 EUR/1000 l.22  

W 2006 r. obowiązywały następujące stawki podatku akcyzowego23:   

1.  na paliwa silnikowe:  

- benzyna silnikowa (EU 95 i EU 98)    1.315,00 zł/1.000 l 

- oleje napędowe o zawartości siarki:  

  a) powyŜej 0,001 % do 0,005 % włącznie 1.099,00 zł/ 1.000 l 

  b) do 0,001% włącznie    1.048,00 zł/ 1.000 l 

2.  oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe:  

- z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których 

gęstość w temperaturze 15 °C jest niŜsza od 890 kg/m3, w przypadku gdy są 

zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem 232,00 zł/1000 l 

- pozostałe z wyłączeniem cięŜkich olejów opałowych przeznaczonych na cele 

opałowe            60,00 zł/1000 kg 

3.  gaz płynny słuŜący do napędu pojazdów samochodowych    695,00zł/1000 kg. 

                                              
21  DzU z 2001 r., nr 4, poz. 25 ze zm. 
22  Zgodnie z dyrektywą 2004/74WE zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie moŜliwości 

stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniŜek poziomu 
opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną. 

23  Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniŜenia stawek 
podatku akcyzowego (DzU nr 266, poz. 2237).  
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Od 1 stycznia 2007 r. podwyŜszona została stawka podatku na benzyny silnikowe24 

do 1.565,00 zł/ 1.000 l (o 19,0%). Stawki na pozostałe wyroby nie uległy zmianie.  

KaŜda podwyŜka stawki podatku akcyzowego powoduje wzrost podstawy 

opodatkowania paliwa podatkiem od towarów i usług (gdyŜ podstawą opodatkowania 

dla VAT jest suma wartości paliw przed opodatkowaniem i obowiązującej stawki 

podatku akcyzowego). Przykładowo, dla benzyny bezołowiowej, której cena na stacji 

paliw wynosiła: 

- w 2006 r. 4,20 zł/ l podatek akcyzowy wynosił 1,315 zł/l, a VAT 0,76 zł/l, 

- w 2007 r. 4,45 zł/ l podatek akcyzowy wynosił 1,565 zł/l, a VAT 0,80zł/l. 

Przykładowo, benzyna bezołowiowa w cenie netto 2,20 zł/l (przed opodatkowaniem) 

po opodatkowaniu podatkiem akcyzowym 1,315 zł/l oraz VAT25 0,77 zł/l kosztuje 

4,29 zł/l, natomiast przy stawce podatku akcyzowego 1,565 zł/l i VAT 0,83 zł/l cena 

brutto wynosi 4,60 zł/l.   

Dochody budŜetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych26 

w roku 2006 były wyŜsze od wykonanych w 2005 r. o 6,4% (przy wzroście 

gospodarki o 6,2%), pomimo obniŜenia w połowie września 2005 r. stawki podatku 

akcyzowego dla benzyn silnikowych z kwoty do 1.565,00 zł/ 1.000 l 

do 1.315,00 zł/1.000 l (tj. o 16,0%). Dochody z tego tytułu w roku 2007 były wyŜsze 

od zrealizowanych w roku 2006 o 20,3% (przy wzroście gospodarki o 6,5%27), na co 

miała istotny wpływ podwyŜka stawki podatkowej na benzyny silnikowe o 19%. 

I tak: dochody z podatku akcyzowego od paliw silnikowych w 2007 r. wyniosły 

21.261,7 mln zł i były wyŜsze od zrealizowanych w 2006 r. o 3.594,0 mln zł, 

a od gazu wyniosły 1.227,9 mln zł i były wyŜsze o 24,6 mln zł (o 2,0%). W roku 2005 

dochody z akcyzy od paliw silnikowych wyniosły 16.609,2 mln zł, a od gazu 

1.178,6 mln zł.   

W latach 2005–2006 i I półroczu 2007 r. zaległości z podatku akcyzowego od paliw 

silnikowych i gazu stanowiły średnio 65,7% łącznej kwoty zaległości w podatku 

akcyzowym ogółem.  

                                              
24  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

obniŜenia stawek podatku akcyzowego (DzU nr 246, poz. 1805). 
25  tj. 22% od kwoty 3,515 zł/l. 
26  Wg szacunków Ministerstwa Finansów na dochody z akcyzy od paliw silnikowych w 2007 r. 

w 62% składały się dochody od oleju napędowego i w 38% dochody od benzyn silnikowych, w tym 
paliw lotniczych (w 2006 r. odpowiednio w 63% i 37%). 

27  Wg wstępnych danych GUS.  
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Do zadań SłuŜby Celnej naleŜy między innymi kontrola, szczególny nadzór 

podatkowy, a takŜe wymiar i pobór podatku akcyzowego. Administracja celna 

obejmowała 16 izb celnych, którym podlegało 46 urzędów celnych oraz 161 

oddziałów celnych.   

3.2. Istotne ustalenia kontroli 

3.2.1. Działania Ministra Finansów w celu przeciwdziałania 

nieprawidłowościom na rynku paliw płynnych 

3.2.1.1. W okresie objętym kontrolą nie zostały wprowadzone wystarczające 

regulacje prawne zapobiegające unikaniu płacenia podatków od paliw, pomimo 

rozpoznania obszarów wymagających zmian. Najczęściej ujawniane 

nieprawidłowości w toku kontroli podatkowej oraz skarbowej polegały na tworzeniu 

łańcuszków firm zajmujących się wystawianiem tzw. „pustych faktur” w celu 

zalegalizowania sprzedaŜy paliw pochodzących z nieznanych źródeł oraz 

wykorzystywaniu przez podatników zróŜnicowanych stawek akcyzy na paliwa 

o identycznym lub zbliŜonym składzie chemicznym do osiągania korzyści 

finansowych, w tym sprzedaŜy oleju opałowego jako oleju napędowego.  

Zdaniem NIK, zaproponowane w 2006 r. przez Ministra Finansów zrównanie stawek 

podatku akcyzowego na olej opałowy i napędowy w projekcie ustawy o zwrocie 

części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym 

powierzchni bytowych oraz zmianie niektórych ustaw mogłoby ograniczyć 

negatywne dla budŜetu skutki niedozwolonych działań na rynku paliw ciekłych. 

Projekt ten nie wszedł w Ŝycie.28   

We wrześniu 2007 r.29 Minister Finansów przedstawiając projekt nowej ustawy 

o podatku akcyzowym nie zaproponował zrównania stawek, a wprowadzenie bardziej 

restrykcyjnych od obowiązujących obecnie przepisów, w szczególności 

wprowadzenie rozwiązań takich jak: obowiązek uzyskiwania od nabywcy oleju 

opałowego oświadczenia stwierdzającego iŜ nabywane wyroby są przeznaczone 

do celów opałowych oraz obowiązek odmowy sprzedaŜy wyrobów osobom 

fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej w przypadku, gdy nabywca 

                                              
28  26 czerwca 2006 r. projekt ustawy został przekazany do Sejmu RP, a po pierwszym czytaniu w dniu 

21 lipca 2006 r. skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.  
29  26 września 2007 r. Komitet Stały Rady Ministrów projekt ustawy zdjął z porządku obrad.  
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odmawia okazania dokumentu toŜsamości, gdy dane zawarte w oświadczeniu 

są niekompletne, nieczytelne lub nie zgadzają się z danymi wynikającymi 

z oświadczenia, a takŜe obowiązek rejestracji dla pośredników w obrocie wyrobami 

akcyzowymi zwolnionymi ze względu na przeznaczenie oraz obowiązek składania 

przez te podmioty zabezpieczenia akcyzowego bez moŜliwości uzyskania zwolnienia 

ze złoŜenia zabezpieczenia. Zamierzenia powyŜsze nie weszły w Ŝycie.   

W ocenie NIK, tak długo jak będzie istniało zróŜnicowanie stawek podatku 

akcyzowego dla paliw o identycznym lub zbliŜonym składzie chemicznym, 

tak nieuchronne jest funkcjonowanie „szarej strefy” na rynku paliw.  

3.2.1.2. Ministerstwo Finansów nie prowadziło analiz wpływu wysokości stawek 

akcyzowych na skalę nieopodatkowanego obrotu paliwami.  

Skutkiem niewystarczającego analizowania rynku paliw płynnych, były problemy 

ze sporządzeniem rzetelnej oceny skutków regulacji wcześniej wymienionego 

projektu ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006–2012 

na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych. W uzasadnieniu projektu 

podano, Ŝe wprowadzenie nowych rozwiązań moŜe przynieść wzrost dochodów 

budŜetowych nawet do 2 mld zł w ciągu roku, a wyliczenie rzeczywistych skutków 

dla budŜetu państwa z tytułu przedmiotowych regulacji jest trudne z uwagi 

na złoŜoność zagadnienia. Nie zaprezentowano natomiast sposobu i metodyki 

wyliczenia kwoty 2 mld zł oraz szacunków tak istotnych wielkości jak: procent oleju 

opałowego zuŜywanego niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem w warunkach 

utrzymywania zróŜnicowanych stawek podatku akcyzowego, spodziewana kwota 

wypłat z budŜetu państwa z tytułu zwrotów części wydatków poniesionych 

na ogrzewanie olejem opałowym, a takŜe kwota kosztów administracyjnych z tytułu 

rozpatrywania wniosków i dokonywania zwrotów. W ocenie NIK, działanie takie 

było niezgodne z § 10 ust. 6 pkt 3 lit. a) oraz pkt 4 uchwały nr 49 Rady Ministrów 

z dnia 19 marca 2002 r. – Regulaminu pracy Rady Ministrów30.  

Zdaniem NIK, jeŜeli Ministerstwo Finansów z róŜnych powodów nie moŜe dokładnie 

oszacować skutków regulacji, to powinno w uzasadnieniu projektowanych zmian 

                                              
30  MP z 2002 r. nr 13, poz. 221 ze zm., w ocenie skutków regulacji projektu aktu normatywnego 

powinny zostać przedstawione m.in. wyniki analizy wpływu aktu normatywnego na sektor finansów 
publicznych, w tym budŜetu państwa i budŜety jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazane 
źródła finansowania, zwłaszcza jeŜeli projekt pociąga za sobą obciąŜenie budŜetu państwa 
lub budŜetu jednostek samorządu terytorialnego. 
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wskazywać sposób dochodzenia do pewnych ogólnych kwot, tak aby podczas prac 

w Parlamencie moŜna było odnieść się do prawidłowości przyjętych załoŜeń.  

3.2.1.3. Zasadne było opracowanie i wdroŜenie w 2007 roku przez Ministra Finansów 

„Systemu kontroli prowadzonych przez SłuŜbę Celną”. Ministerstwo Finansów 

opracowało na podstawie regionalnych rejestrów ryzyka izb celnych centralny rejestr 

ryzyka, w którym zidentyfikowane zostały obszary priorytetowe, w tym obszar 

paliwa silnikowe oraz strategiczny plan kontroli zawierający załoŜenia dla izb 

celnych do opracowania planów na rok 2007. Ustalono, Ŝe w roku 2007 na kontrole 

w obszarze paliwa silnikowe powinno zostać skierowanych 17% środków SłuŜby 

Celnej. Typowanie podmiotów do kontroli w oparciu o wyniki analizy ryzyka 

wpłynęło na wzrost kontroli podatkowych, w których stwierdzono nieprawidłowości. 

W I półroczu 2007 r. stwierdzone w wyniku kontroli podatkowych szacunkowe 

uszczuplenia w dochodach budŜetu państwa stanowiły kwotę 118,1 mln zł, podczas 

gdy w całym 2006 r. 102,8 mln zł. Np. w Izbie Celej w Warszawie udział kontroli 

podatkowych, w których stwierdzono nieprawidłowości, w ogólnej liczbie 

przeprowadzonych w 2006 r. kontroli w obszarze paliw w porównaniu do 2005 r. 

wzrósł o 7,5 punktu procentowego (z 65,1% do 72,6%), a w I półroczu 2007 r. 

we wszystkich przeprowadzonych (42) kontrolach stwierdzono nieprawidłowości.  

3.2.1.4. Minister Finansów z kilkuletnim opóźnieniem wydał przepisy wykonawcze 

do art. 11 a ust. 1 pkt 3 ustawy o kontroli skarbowej31 (tj. w zakresie przeprowadzania 

kontroli rodzaju uŜywanego paliwa) oraz nie wyposaŜył urzędów kontroli skarbowej 

w materiały niezbędne do dokonywania kontroli rodzaju uŜywanego paliwa 

znajdującego się w zbiornikach pojazdów, co spowodowało, Ŝe w okresie objętym 

kontrolą słuŜby te nie korzystały ze swojego ustawowego uprawnienia w tym 

zakresie. W przypadku konieczności przeprowadzenia takiego badania zwracano się 

o pomoc do SłuŜby Celnej, dysponującej potrzebnym sprzętem.  

                                              
31  Art. 11a do ustawy o kontroli skarbowej (j.t. DzU z 2004 r., nr 8, poz. 65 ze zm.) dodany został 

ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zniesienia Generalnego Inspektora Celnego oraz zmiany 
innych ustaw (DzU nr 89, poz. 804 ze zm.), natomiast przepisy wykonawcze do przeprowadzania 
kontroli rodzaju uŜywanego paliwa (art. 11a ust. 1 pkt 3) określone zostały rozporządzeniem z dnia 
21 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu legitymowania, zatrzymywania i przeszukiwania 
pomieszczeń … (DzU z 2007 r., nr 7, poz. 35).   
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3.2.2. Kontrola paliw płynnych 

NIK pozytywnie ocenia kontrole produkcji, importu i obrotu paliwami 

ciekłymi przez podległe Ministrowi Finansów organy podatkowe i celne oraz organy 

kontroli skarbowej, a takŜe sposób wykonywania kontroli jakości paliw ciekłych 

przez organy Inspekcji Handlowej. Największe zastrzeŜenia dotyczą 

wykorzystywania w niewielkim stopniu przez funkcjonariuszy Policji uprawnienia 

wynikającego z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o Policji oraz braku w Urzędzie Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów aktualnych i kompletnych wykazów przedsiębiorców 

wykonujących działalność gospodarczą w zakresie paliw co utrudnia prowadzenie 

kontroli jakości paliw przez Inspekcję Handlową. Inspekcja Transportu Drogowego 

w okresie objętym kontrolą naleŜycie wywiązywała się z obowiązków nałoŜonych 

art. 50 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym32.  

3.2.2.1. Kontrole prowadzone przez słuŜby podległe Ministrowi Finansów 

u producentów, importerów i dystrybutorów paliw ciekłych  

Wyniki kontroli oraz analizy słuŜb Ministra Finansów wskazują na utrzymywanie się, 

w szerokiej skali, zjawiska nieopodatkowanego handlu paliwami w „szarej strefie”, 

unikania płacenia akcyzy od olejów opałowych sprzedawanych jako napędowe.  

Nieprawidłowości w zakresie obrotu paliwami polegały w szczególności na:  

−−−− odbarwianiu oleju opałowego i jego sprzedaŜy jako oleju napędowego; 

−−−− sprzedaŜy oleju opałowego bez pobrania oświadczeń lub na podstawie 

fikcyjnych oświadczeń;  

−−−− nielegalnym przetaczaniu gazu z butli do zbiorników naziemnych w celu 

sprzedaŜy do napędu pojazdów;  

−−−− tworzeniu łańcuszków firm zajmujących się wystawianiem tzw. „pustych 

faktur”, w celu zalegalizowania sprzedaŜy paliw pochodzących 

z nieznanych źródeł;  

−−−− wprowadzaniu do obrotu paliw, które nie spełniają wymagań 

jakościowych.  

 

 

                                              
32  DzU z 2007 r., nr 125, poz. 874. 
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Kontrola skarbowa  

W 2006 r. i I półroczu 2007 r. urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły 

u producentów i dystrybutorów paliw ciekłych 1407 kontroli, z tego w 2006 r. 966, 

a w I półroczu 2007 r. 441. W roku 2005 takich kontroli przeprowadzono 793. 

Zobowiązania podatkowe wraz z odsetkami wynikające z decyzji wydanych przez 

organy kontroli skarbowej z uwzględnieniem rozstrzygnięć w postępowaniach 

odwoławczych i sądowych według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. stanowiły 

kwotę 1.005,5 mln zł, z tego w 2006 r. 712,3 mln zł, a w I półroczu 2007 r. 

293,2 mln zł. Kwoty zobowiązań wynikające z decyzji wydanych w roku 2005 

wyniosły 460,8 mln zł.   

Na podstawie szczegółowej analizy 55 akt najdłuŜej trwających33 postępowań 

kontrolnych stwierdzono, Ŝe najdłuŜej prowadzone były postępowania przez Urzędy 

Kontroli Skarbowej w Krakowie (od 25 do 51 miesięcy), Katowicach (od 18 do 

30 miesięcy), Olsztynie (od 7 do 48 miesięcy34), Opolu (od 13 do 28 miesięcy) oraz 

w Zielonej Górze (od 13 do 20 miesięcy). Jako przyczyny tych opóźnień wskazywano 

konieczność:  

- dokonywania weryfikacji danych o dostawcach i nabywcach paliw,  

- przesłuchiwania świadków;  

- potwierdzania transakcji u kontrahentów podatnika oraz oczekiwania na dowody 

z kontroli sprawdzających u kontrahentów (tzw. kontroli krzyŜowych często 

prowadzonych przez inne urzędy kontroli skarbowej na terenie całego kraju);  

- oczekiwania na dokumenty i materiały od kontrolowanych, z urzędów 

państwowych i samorządowych oraz od innych organów i podmiotów 

gospodarczych. 

Na przedłuŜanie się postępowań miały teŜ wpływ okoliczności utrudniające 

ich prowadzenie takie jak:  

- przedkładanie zaświadczeń lekarskich o chorobie;  

- opóźnienia w dostarczaniu dokumentów księgowych;  

- zmiany pełnomocników i biur rachunkowych, skutkujące przeznaczaniem 

dodatkowego czasu, przysługującego na zapoznanie się z materiałami 

dowodowymi;  

                                              
33  Tj. (nominalny) czas trwania kontroli liczony od wszczęcia kontroli (doręczenia upowaŜnienia) 

do doręczenia decyzji lub wyników kontroli.  
34  W 1 przypadku stwierdzono, Ŝe na wyniki kontroli krzyŜowej Urząd oczekiwał prawie 3 lata 

(z pisemnym wnioskiem wystąpiono w marcu 2004 r. a wyniki otrzymano w lutym 2007 r.). 
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- zmiany miejsc zamieszkania i adresów do korespondencji kontrolowanych 

bez informowania o tym Urzędu, co wiązało się z poszukiwaniami, m.in. 

za pośrednictwem biur ewidencji ludności.  

Okres oczekiwania na istotne dla kontroli dokumenty, informacje i wyniki 

kontroli krzyŜowych wykorzystywany był na czynności związane z prowadzonymi 

równolegle kontrolami u innych podatników: w Urzędzie Kontroli Skarbowej 

w Olsztynie inspektorzy kontroli skarbowej prowadzili równolegle od 15 do 32 

innych postępowań kontrolnych, a w Katowicach od 19 do 47. Prowadzenie tak wielu 

spraw miało wpływ na sprawne prowadzenie postępowań. W Urzędzie Kontroli 

Skarbowej w Katowicach stwierdzono nieuzasadnione przerwy w czynnościach 

kontrolnych. W przypadku 2 postępowań pisma do kontrahentów kontrolowanego 

wysłano w lutym 2006 r. ,mimo Ŝe juŜ w lipcu 2005 r. kontrolujący mieli materiały 

będące podstawą zadawanych pytań o przeprowadzane transakcje. W tych samych 

kontrolach pismo do właściwego urzędu skarbowego w sprawie kontrahenta wysłano 

4 stycznia 2006 r., podczas gdy informacja będąca podstawą do wysłania pisma 

wpłynęła do urzędu kontroli skarbowej 16 maja 2005 r.  

Wywiad skarbowy  

W latach 2006 – I półrocze 2007 r. w urzędach kontroli skarbowej działał 

wywiad skarbowy. Pracownicy wywiadu w zakresie wykonywanych czynności 

operacyjno-rozpoznawczych35 podlegali nadzorowi Generalnego Inspektora Kontroli 

Skarbowej.  

Przy planowaniu kontroli podatkowych w podmiotach zajmujących się 

paliwami ciekłymi urzędy kontroli skarbowej uwzględniały wyniki działalności 

operacyjno-rozpoznawczej wywiadu skarbowego. Przykładowo, w badanym okresie 

w sprawach dotyczących paliw na wnioski wywiadu skarbowego:   

−−−− Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach przeprowadził 12 kontroli, 

z których połowa zakończyła się ujawnieniem nieprawidłowości na kwotę 

25.157,1 tys. zł;    

−−−− Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie przeprowadził 8 kontroli, w trakcie 

których w jednym przypadku ujawnione zostały nieprawidłowości 

na kwotę 376,5 tys. zł, w czterech przypadkach na kwoty 

                                              
35  Zadania wywiadu skarbowego określone zostały w rozdziale 4 ustawy o kontroli skarbowej.  
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od 0,4 do 1,8 tys. zł, a w trzech nie stwierdzono nieprawidłowości 

skutkujących uszczupleniami podatkowymi;  

−−−− Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu przeprowadził 3 kontrole 

(z 18 wnioskowanych), które we wszystkich przypadkach ujawniły 

nieprawidłowości podatkowe (odpowiednio na kwotę 988,3 tys. zł, 

843 tys. zł oraz 223 tys. zł);  

−−−− Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie przeprowadził 6 z wnioskowanych 

54 kontroli, 3 z nich zakończyły się wynikami finansowymi w łącznej 

kwocie 4.043,2 tys. zł;   

−−−− Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze przeprowadził 4 kontrole, 

w trzech ujawniono uszczuplenia na łączną kwotę 933,2 tys. zł, a czwarta 

nie została zakończona do 30.06.2007r.  

Przedstawione przykłady potwierdzają celowość wykorzystywania wyników 

pracy wywiadu skarbowego przy typowaniu podmiotów do kontroli.  

Ponadto wywiad skarbowy przyczynił się do ustalenia miejsca pobytu podatników 

i kontrahentów kontrolowanych firm, miejsc przechowywania dokumentacji 

księgowej, składników majątkowych firm i osób fizycznych.  

Kontrole przeprowadzone przez izby celne i urzędy skarbowe  

W wyniku działań SłuŜby Celnej realizowanych w trybie kontroli 

podatkowej36 w latach 2006 – I półrocze 2007 r. przeprowadzono ogółem 

1.054 kontroli dotyczących paliw, w tym 547 kontroli z wynikiem pozytywnym. 

Kwota oszacowanych uszczupleń wyniosła 220,9 mln zł.  

Pracownicy i funkcjonariusze celni szczególnego nadzoru podatkowego37 oraz 

wydziałów zwalczania przestępczości przeprowadzili:  

−−−− 16.824 kontroli, w których stwierdzono nieprzestrzeganie norm ilościowych 

paliwa w wbudowanych na stałe zbiornikach pojazdów drogowych (pobrano 

naleŜności celne i podatkowe od 2.100,7 tys. litrów paliwa),  

−−−− 10.908 kontroli znacznika oraz barwnika w olejach napędowych, opałowych 

oraz do celów Ŝeglugi (w ramach szczególnego nadzoru podatkowego), w tym 
                                              

36  O której mowa w dziale VI ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r., nr 8 
poz. 60 ze zm.). W urzędach celnych organizowanie i wykonywanie kontroli w zakresie podatku 
akcyzowego naleŜy do zadań komórki kontroli przedsiębiorców.  

37  Szczególny nadzór podatkowy, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. 
o SłuŜbie Celnej (DzU z 2004 r. nr 156 poz. 1641 ze zm.) wykonują naczelnicy urzędów celnych. 
W urzędach celnych zadania w tym zakresie wykonuje komórka organizacyjna szczególnego 
nadzoru podatkowego. 
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w wyniku 263 kontroli obrotu olejami zakwestionowano prawie 10 mln litrów 

olejów,  

−−−− 70.328 kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdów, 

w tym 3.346 kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości.  

Urzędy skarbowe przeprowadziły ogółem 4.493 kontrole podatkowe stwierdzając 

w 2.329 przypadkach uszczuplenia na kwotę 130,3 mln zł. Kontrole ukierunkowane 

były przede wszystkim na kontrole stacji paliw w zakresie ewidencjonowania obrotu 

przy zastosowaniu kas rejestrujących.  

3.2.2.2. Kontrole prowadzone przez Inspekcję Handlową, Policję oraz Inspekcję 

Transportu Drogowego  

NIK pozytywnie ocenia sposób funkcjonowania systemu monitorowania 

i kontrolowania jakości paliw ciekłych, którego celem jest przeciwdziałanie 

wprowadzaniu do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych, 

stwierdzając pewne uchybienia.  

Kontrole prowadzone przez Inspekcję Handlową wykazały, Ŝe nadal 

sprzedawano paliwo złej jakości. W badanym okresie Inspekcja Handlowa 

skontrolowała 3.064 stacji paliw, pobierając do kontroli 5.198 próbek paliwa oraz 

83 hurtownie, pobierając 173 próbki. Wymaganiom jakościowym nie odpowiadało 

4,85% paliw na skontrolowanych stacjach benzynowych oraz 5,93% paliw 

w hurtowniach. Najwięcej odstępstw stwierdzono w województwie pomorskim 

(9,3%), łódzkim (8,8%) i śląskim (7,7%), a najmniej w województwie małopolskim 

(1,7%), świętokrzyskim (2,1%) i opolskim (2,4%).   

W 2006 r. oraz I półroczu 2007 r. do Inspekcji Handlowej (IH) wpłynęło 

1.676 informacji o podejrzeniu oferowania przez stacje paliwa niewłaściwej jakości. 

Do końca czerwca 2007 r. skontrolowano paliwo na 1.507 stacjach, stwierdzając 

w 156 przypadkach paliwo niewłaściwej jakości (10,4%). Jednak na wyniki 

przeprowadzonych kontroli mógł wpłynąć fakt, iŜ pomiędzy zgłoszeniem 

niewłaściwej jakości paliwa, a kontrolą w wielu przypadkach upływało od kilkunastu 

dni do kilku tygodni. Przykładowo: 

W Inspektoracie w Gorzowie Wielkopolskim badania wykazały, 

Ŝe w przypadku 7 zgłoszeń, w tym 4 z Policji, kontrole jakości kwestionowanego 

paliwa nie zostały przeprowadzone. Ponadto jeden z wymienionych wniosków Policji 

nie został nawet przekazany przez Inspektorat do GIIH w celu zaplanowania kontroli. 
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W wyniku analizy 68 wniosków i zgłoszeń konsumentów o niewłaściwej jakości 

oferowanego paliwa ustalono, Ŝe w 55 przypadkach termin rozpoczęcia kontroli 

wynosił od 12 do 129 dni od daty wpływu skargi.  

Inspektorat w Gorzowie Wielkopolskim nie skorzystał, w przypadkach 

zgłoszeń i skarg Policji oraz konsumentów, z zapisów w programach kontroli jakości 

paliw przekazanych przez Główny Inspektorat IH dopuszczających przeprowadzanie 

pozaplanowych kontroli jakości paliw, po telefonicznym uzgodnieniu z dyspozytorem 

Głównego Inspektoratu IH. Zdaniem Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora IH 

w Gorzowie Wielkopolskim uchybienia wynikały z braku wnikliwych analiz skarg 

i zgłoszeń przez odpowiedzialnego Naczelnika Wydziału (zwolniony z pracy).   

W Wojewódzkim Inspektoracie IH w Warszawie szczegółowe badania 15 

zgłoszeń podejrzenia sprzedaŜy paliwa niewłaściwej jakości (w tym 4 od Policji) 

wykazały, Ŝe zostały one przekazane bez zbędnej zwłoki do Głównego Inspektora 

Inspekcji Handlowej (GIIH) w celu wytypowania podmiotów do kontroli. Natomiast 

upływ czasu pomiędzy zgłoszeniem sygnału o podejrzeniu sprzedaŜy paliwa 

niewłaściwej jakości przez Inspektorat do GIIH, a wskazaniem przez dyspozytora 

GIIH podmiotów do kontroli, wyniósł od 3 dni do 9 miesięcy (w tym w sprawach 

zgłoszonych przez Policję od 3 dni do 5 miesięcy). Zastępca Wojewódzkiego 

Inspektora IH w Warszawie wyraził stanowisko, Ŝe w sprawach tych nie znajdował 

uzasadnienia do wykorzystywania dopuszczonej w programach kontroli moŜliwości 

kontroli poza planem. W wymienionych przypadkach kontrole podejmowane były 

dopiero po wyznaczeniu przez dyspozytora z GIIH ich terminu.  

W Wojewódzkim Inspektoracie IH w Katowicach analiza 20 losowo 

wybranych informacji wykazała w 14 przypadkach podjęcie kontroli u przedsiębiorcy 

po okresie dłuŜszym niŜ 30 dni od daty skierowania do Inspektoratu informacji 

klienta o złej jakości paliwa, w tym stwierdzono jeden przypadek kontroli 

po 117 dniach, jeden po 63 dniach oraz jeden po 58 dniach.  

Inspektorat w Opolu przeprowadził 27 kontroli obiektów wskazanych przez 

konsumentów o niewłaściwej jakości oferowanego paliwa, w Ŝadnym przypadku 

nie stwierdzono złej jakości paliwa. Jednak w sprawach tych pomiędzy zgłoszeniem 

niewłaściwej jakości paliwa, a kontrolą upłynął okres: w 13 przypadkach dłuŜszy niŜ 

21 dni, a w 7 przypadkach przekraczający 40 dni.  

Zdaniem NIK dla podniesienia skuteczności kontroli przeprowadzanych przez 

inspektoraty Inspekcji Handlowej naleŜy skrócić do niezbędnego minimum okres 
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pomiędzy uzyskaniem informacjami o niewłaściwej jakości paliwa i terminem 

wszczęcia kontroli. W tym celu Inspektoraty powinny wykorzystywać dyspozycje 

zawarte programach kontroli Głównego Inspektora IH do przeprowadzania kontroli 

pozaplanowych.  

Badania kontrolne w Lubuskim Inspektoracie IH wykazały ponadto dwa 

przypadki stwierdzenia w toku kontroli niewłaściwej jakości benzyny i nie podjęcia 

przez Inspektorat Ŝadnych działań w celu zabezpieczenia paliwa do czasu 

doprowadzenia jego parametrów do normatywnej zgodności, poprzez co umoŜliwiono 

wprowadzenie do obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych. 

Wadą systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych jest 

niekompletność i nieaktualność wykazów przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie paliw, których prowadzenie naleŜy do Prezesa Urzędu 

Konkurencji i Konsumentów38. Wskutek braku kompletnych danych o tych 

przedsiębiorcach39 (w szczególności o rodzaju działalności40, rodzajach 

sprzedawanych paliw oraz adresach punktów ich sprzedaŜy) występowały utrudnienia 

w przeprowadzaniu kontroli. Przykładowo w roku 2006 w trakcie kontroli hurtowego 

obrotu paliwami z wylosowanych do kontroli 322 hurtowni w 258 przypadkach 

przeprowadzenie kontroli nie było moŜliwe (m.in. pod wskazanym adresem, 

ani w sąsiedztwie nie było wskazanej firmy lub przedsiębiorca zlikwidował 

działalność). W okresie maj – wrzesień 2006 r. spośród 530 wylosowanych stacji 

paliw skontrolowano jedynie 329 z uwagi m.in. na brak stacji paliw pod wskazanym 

adresem, brak wylosowanego do kontroli rodzaju paliwa w oferowanym 

asortymencie.  

Wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w badanym okresie 

w związku ze stwierdzeniem, Ŝe przedmiotem obrotu jest paliwo niewłaściwej jakości 

skierowały do prokuratury 163 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

                                              
38  Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania … do 

zadań Prezesa UOKiK naleŜało m.in. prowadzenie wykazu przedsiębiorców, stacji paliw oraz stacji 
zakładowych, sporządzanego na podstawie danych udostępnianych przez GUS, URE, Państwową 
StraŜ PoŜarną oraz Urząd Dozoru Technicznego, następnie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania …. prowadzenie wykazów przedsiębiorców 
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania paliw, transportowania paliw, 
magazynowania paliw, stacji paliwowych, stacji zakładowych oraz hurtowni paliw sporządzanych 
na podstawie danych wymienionych instytucji.  

39  Przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportu, 
magazynowania i obrotu paliwami ciekłymi oraz prowadzących stacje, w tym zakładowe oraz 
hurtownie paliw ciekłych. 

40  SprzedaŜ detaliczna, hurtowa, produkcja. 



WaŜniejsze wyniki kontroli 

28  

przestępstwa oraz do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, informujące o 176 

przypadkach oferowania przez stacje i hurtownie paliwa niewłaściwej jakości 

(co stanowiło naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami).  

Z powodu opóźnień w wydaniu przepisów wykonawczych do ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w zakresie metod badania 

gazu skroplonego oraz pobierania próbek gazu skroplonego41, a takŜe konieczności 

przeprowadzenia zamówień publicznych na badanie próbek gazu oraz zakup 

próbników do pobierania gazu, w I półroczu 2007 r. nie były prowadzone kontrole 

gazu płynnego (LPG). Kontrole takie rozpoczęły się w sierpniu 2007 r. Z powodu 

braku przepisów wykonawczych w sprawie metod badania jakości gazu CNG oraz 

sposobu pobierania próbek gazu CNG nie były prowadzone kontrole spręŜonego gazu 

ziemnego. Podobna sytuacja wystąpiła w zakresie kontroli biopaliw. Nie były 

prowadzone kontrole ze względu na późne wprowadzenie lub brak niektórych 

szczegółowych uregulowań42. Nie były realizowane takŜe kontrole biopaliw ciekłych 

wytwarzanych na własny uŜytek przez rolników, gdyŜ do rejestru prowadzonego 

przez Agencję Rynku Rolnego nie została wpisana Ŝadna osoba.   

                                              
41  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania gazu 

skroplonego LPG (DzU nr 59, poz. 399) weszło w Ŝycie 20 kwietnia 2007 r., a rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek gazu skroplonego 
LPG (DzU nr 44, poz. 279) 28 marca 2007 r. 

42  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości 
biopaliw ciekłych weszło w Ŝycie 28 marca 2007 r. (DzU nr 44, poz. 281), a rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia z 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania paliw ciekłych, 
biopaliw ciekłych, a takŜe wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) 
i spręŜonego gazu ziemnego (CNG) weszło w Ŝycie 1 stycznia 2008 r. (DzU nr 189, poz. 1354). 
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Kontrole rodzaju uŜywanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika 

pojazdu mechanicznego prowadzone przez Policję oraz Inspekcję Transportu 

Drogowego  

W skali całego kraju liczba przeprowadzanych przez Policję kontroli rodzaju 

uŜywanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu 

mechanicznego zmniejszała się. Funkcjonariusze Policji od 1 stycznia 2006 r. 

do 1 czerwca 2007 r. przeprowadzili 24.368 badań (w 2006 r. 18.866), podczas gdy 

w 2005 r. 32.918, a w 2004 r. – 34.654. W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli jednostki 

Policji na terenie działania takich województw jak: podkarpackie, wielkopolskie, 

zachodnio-pomorskie, lubuskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie 

w niewielkim stopniu wykorzystywały uprawnienia wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 8 

ustawy o Policji.  

Odnotowano równieŜ spadek ujawnionych przypadków uŜywania oleju 

opałowego do celów napędowych. W 2006 r. w 2,8% pojazdów poddanych kontroli 

stwierdzono uŜywanie oleju opałowego. W 2005 r. w 4,8% kontrolowanych 

pojazdów, a w 2004 r. – w 7% kontrolowanych pojazdów. Zdaniem NajwyŜszej Izby 

Kontroli jedną z przyczyn spadku ujawnień było obejmowanie kontrolami w zbyt 

małym stopniu pojazdów poruszających się po drogach lokalnych (traktory, stare 

pojazdy samochodowe posiadające układy zasilania z wtryskiem pośrednim 

i wielosekcyjną pompą wtryskową odporne na paliwo niskiej jakości), dlatego 

konieczne jest wypracowanie skutecznych sposobów typowania pojazdów 

do kontroli.   

Wyniki kontroli wykazały, Ŝe Komendant Główny Policji nie podejmował 

przedsięwzięć dla intensyfikacji zadań wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy 

o Policji. Komenda Główna przyjmowała meldunki z jednostek podległych 

nie analizując przyczyn i skutków zmniejszenia liczby kontroli. Nie prowadzono 

takŜe kontroli w podległych jednostkach w przedmiotowym zakresie, a w zestawy 

do badań paliwa nie było wyposaŜonych 27,7% komend miejskich i 56,1% komend 

powiatowych.  

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie przez Inspekcję 

Transportu Drogowego zadań wynikających z art. 50 pkt 8 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym w zakresie przeprowadzania kontroli rodzaju 

uŜywanego paliwa poprzez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu 
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mechanicznego. Pierwsze kontrole w 6 z 8 objętych badaniem inspektoratach zostały 

przeprowadzone niezwłocznie po wejściu w Ŝycie rozporządzenia Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 21 marca 2006 r. określającego szczegółowy trybu 

kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa.43 Pozostałe jednostki 

kontrole rozpoczęły po upływie 3 miesięcy (Inspektorat w Rzeszowie) oraz 4 

miesięcy (Inspektorat w Gorzowie Wielkopolskim) od wejścia w Ŝycie 

szczegółowych regulacji.   

W 2006 r. inspektorzy w całym kraju przeprowadzili 3.660 kontroli rodzaju 

paliwa stwierdzając w 20 przypadkach zawartość w paliwie znacznika 

przeznaczonego do znakowania oleju opałowego lub oleju napędowego 

przeznaczonego na cele opałowe, kwota ogółem nałoŜonych kar w drodze mandatu 

stanowiła wartość 3.150 zł. W I półroczu 2007 r. inspektorzy wykonali 2.880 kontroli 

paliwa, stwierdzając 8 przypadków uŜywania paliwa z zawartością znacznika, 

w wyniku kontroli nałoŜono mandaty karne na łączną kwotę 3.100 zł. NIK nie wnosi 

uwag do ilości kontroli przeprowadzonych przez 7 z 8 objętych badaniem 

inspektoratów. Ilość przeprowadzonych kontroli w tych jednostkach była takŜe 

wyŜsza od przyjętej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

w Ramowych Planach Kontroli na 2006 r. i 2007 r. Jedynie Inspektorat w Warszawie 

w okresie objętym kontrolą nienaleŜycie wywiązywał się z obowiązków nałoŜonych 

art. 50 pkt 8 ustawy o transporcie drogowym, w szczególności przeprowadził tylko 

42 kontrole rodzaju uŜywanego paliwa przez pobranie jego próbek ze zbiornika 

pojazdu mechanicznego, tj. 19,8% planu określonego przez Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego, podczas gdy Inspektorat w Krakowie 778 kontroli (492% 

planu), Inspektorat w Katowicach 585 kontroli (230%).   

Inspektoraty w uzasadnionych przypadkach kierowały do właściwych 

miejscowo urzędów celnych zawiadomienia w celu wszczęcia postępowania 

związanego z wymiarem podatku akcyzowego. Jedynie Wojewódzki Inspektor 

w Lublinie zawiadomienia o stwierdzonych pięciu przypadkach uŜywania 

znaczonego oleju do napędu pojazdów (w tym 4 w 2006 r.) skierował dopiero 

w trakcie kontroli NIK, tj. w 22 i 24 sierpnia 2007 r.  

Zdaniem NIK, kontrole prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego 

przyczyniły się do zapobiegania i eliminowania „szarej strefy” w obrocie paliwami 

                                              
43  DzU nr 56, poz. 395.  
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poprzez, co stanowiły skuteczne ogniwo w systemie przeciwdziałania 

nieprawidłowością na rynku paliw.   

3.2.3. Pobór naleŜności podatkowych 

3.2.3.1.  Dochody z podatku akcyzowego od paliw silnikowych i gazu zostały 

zrealizowane w 2006 r. w wysokości 18.871,0 mln zł. W porównaniu 

do 2005 r. były one wyŜsze o 1.083,2 mln zł (o 6,1%). W I półroczu 2007 r. 

wykonano dochody w podatku akcyzowym od paliw ciekłych w kwocie 

10.345,0 mln zł, tj. o 1.802,7 mln zł wyŜsze od dochodów w I półroczu 2006 r.   

Zaległości netto od paliw ciekłych wzrosły z 1.662,4 mln zł na koniec 

2005 r., do 2.216,0 mln zł na koniec 2006 r. i do 2.248,0 mln zł na koniec 

czerwca 2007 r. W okresie 18 miesięcy zaległości zwiększyły się 

o 585,6 mln zł, tj. o ponad 35%, pomimo odpisania w tym czasie 

463,7 mln zł przedawnionych zobowiązań. Relacja zaległości netto 

(naleŜności wymagalnych) do zrealizowanych dochodów wzrosła z 9,3% 

w 2005 r. do 11,7% na koniec 2006 r.   

3.2.3.2.  Wzrost zaległości podatkowych był głównie rezultatem przypisu naleŜności 

podatkowych na podstawie decyzji pokontrolnych oraz niskiej skuteczności 

egzekucji tych naleŜności.  

Decyzje pokontrolne o naliczeniu zobowiązań podatkowych na znaczne 

kwoty podejmowane były w wielu przypadkach po upływie kilku lat 

od zaistnienia nieprawidłowości lub od ich ujawnienia kiedy podmioty 

uczestniczące w nielegalnym obrocie paliwa nie dysponowały majątkiem. 

Część dłuŜników w takich sprawach uchylała się od realizacji obowiązku 

podatkowego poprzez wyprzedaŜ majątku i likwidację działalności 

gospodarczej oraz korzystała z dostępnych środków wydłuŜających tok 

postępowań odwoławczych (np. wnioskowanie o przesłuchanie kolejnych 

świadków, niepodejmowanie korespondencji, wyjazdy za granicę), 

a następnie na decyzje o wymiarze podatku kierowała skargi do sądu 

administracyjnego.  

Według szacunków izb celnych, jako nieściągalne ocenianych jest 88,6% 

zaległości w podatku akcyzowym od paliw ciekłych. Na koniec czerwca 

2007 r. była to kwota 1.992,6 mln zł.  
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3.2.3.3.  W 6 z 8 kontrolowanych izb celnych zaległości podatkowe w podatku 

akcyzowym od paliw wynikające z decyzji pokontrolnych odzyskane 

zostały (w wyniku prowadzonej egzekucji lub wpłacone przez podatników) 

w kwotach nie przekraczających 1% zobowiązań.  

Zdaniem NIK głównymi przyczynami niskiej skuteczności egzekwowania 

zaległości podatkowych było poza zbyt późnym podejmowaniem 

postępowań podatkowych i egzekucyjnych, takŜe niewykorzystywanie 

w moŜliwym zakresie takich instrumentów prawnych jak zabezpieczanie 

wykonania zobowiązań podatkowych czy odpowiedzialność osób trzecich.  

Oceniając prowadzone postępowania windykacyjne w stosunku do 

największych dłuŜników (w kaŜdej z izb celnych zbadano akta co najmniej 

5 największych dłuŜników) stwierdzono przypadki braku zabezpieczeń, 

pomimo Ŝe występowały przesłanki uzasadniające potrzebę ich 

zastosowania, a organ dysponował niejednokrotnie informacjami 

wskazującymi, iŜ dłuŜnicy posiadali stosowne składniki majątkowe.  

A.  Kontrola wykazała, Ŝe w Izbie Celnej w Rzepinie w przypadku 

zaległości naleŜnych od trzech podatników pomimo znajdujących się 

w aktach spraw informacji o posiadanych przez dłuŜnika 

nieruchomościach, dopiero w wyniku kontroli NIK organ egzekucyjny 

podjął działania zmierzające do dokonania zabezpieczenia zaległości 

podatkowych w łącznej kwocie 26,4 mln zł w formie hipoteki 

przymusowej na nieruchomościach dłuŜników.  

B.  Kontrola w Izbie Celnej w Warszawie wykazała znaczny upływ czasu 

pomiędzy kolejnymi czynnościami egzekucyjnymi, sięgający od 

4 miesięcy do ponad jednego roku, w prowadzeniu sześciu postępowań 

na łączną kwotę 30,6 mln zł.  

C. Kontrola w Izbie Celnej w Opolu wykazała, Ŝe 9 spośród 110 badanych 

decyzji zostało przekazanych do Referatu Egzekucji w terminie od 30 

do 60 dni od ich wpływu do Izby, a jedna po ponad 90 dniach.  

D. W Izbie Celnej w Katowicach nieprawidłowości w prowadzeniu 

postępowań egzekucyjnych polegały na podjęciu czynności 

egzekucyjnych w 24 sprawach obejmujących wygasłe wskutek 

przedawnienia naleŜności na łączną kwotę 19,6 mln zł, a takŜe 

na opóźnionym umarzaniu postępowań egzekucyjnych, w sytuacji 
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wygaśnięcia zobowiązań, co dotyczyło 41 postępowań obejmujących 

naleŜności na łączną kwotę 62,4 mln zł. Nieprawidłowości te nie 

skutkowały uszczupleniem dochodów budŜetowych, jednakŜe, w ocenie 

NIK, dokonywanie czynności zmierzających do wyegzekwowania 

naleŜności wygasłych było zbędne i niecelowe, powodowało 

nieuzasadnione koszty i mogło narazić organ na ryzyko zwrotu 

wyegzekwowanych kwot z odsetkami i wypłaty odszkodowań.  

Zdaniem NIK, głównymi przyczynami niskiej skuteczności 

egzekwowania zaległości podatkowych była takŜe duŜa fluktuacja kadr 

spowodowana niskimi wynagrodzeniami pracowników izb celnych, zmiana 

osób prowadzących postępowania egzekucyjne oraz brak mechanizmu 

motywującego pracowników wydziałów egzekucyjnych w izbach 

celnych.   

3.2.3.4.  W izbach celnych stwierdzone zostały nieprawidłowości i uchybienia 

w postępowaniach odwoławczych.   

A. W Izbie Celnej w Katowicach orzekano merytoryczne w 15 sprawach 

podatkowych, pomimo wygaśnięcia zobowiązań wskutek ich 

przedawnień na łączną kwotę 191,7 mln zł. Nieprawidłowości dotyczyły 

utrzymania w mocy przez Dyrektora Izby 12 decyzji organu I instancji. 

Działania te stanowiące naruszenie art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. Ordynacja podatkowa44, były wynikiem niedostatecznej 

weryfikacji przedmiotu postępowania w toku prowadzonych postępowań 

podatkowych. Ponadto stwierdzono 11 innych przypadków spraw 

odwoławczych dotyczących naleŜności na łączną kwotę 156,9 tys. zł, 

które z powodu zbyt późnego wydania decyzji przez organ I instancji lub 

zbyt późnego ich przekazania do Izby, nie mogły być rozpatrzone 

merytorycznie z uwagi na wygaśnięcie zobowiązań wskutek 

przedawnienia.   

B. W Izbie Celnej w Katowicach na podstawie analizy dokumentacji 

sześciu najdłuŜej trwających postępowań odwoławczych stwierdzono 

we wszystkich przypadkach niezachowanie terminów zakończenia 

                                              
44  T.j. DzU z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm. 
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postępowań przewidzianych w art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej oraz 

inne nieprawidłowości, polegające na:     

−−−− zaniechaniu przewidzianych przepisami art. 19 Ordynacji podatkowej 

działań w zakresie wyjaśnienia sporu kompetencyjnego, w sytuacji 

wątpliwości co do właściwości organu odwoławczego, co skutkowało 

wydłuŜeniem postępowania o 12 miesięcy,  

−−−− wyznaczaniu w oparciu o art. 140 Ordynacji podatkowej kolejnych 

terminów załatwienia spraw, pomimo moŜliwości ich 

natychmiastowego zakończenia w związku z ustalonymi 

jednoznacznie przesłankami umorzenia dwóch prowadzonych 

postępowań, które uległy przedawnieniu,  

−−−− podejmowaniu działań zmierzających do wyjaśnienia wątpliwości 

odnośnie podmiotu reprezentującego stronę po upływie 8 miesięcy od 

momentu wpływu odwołania. 

C. W Izbie Celnej w Warszawie postępowania odwoławcze znacznie 

wykraczały poza okres 3 miesięcy określony przepisem art. 139 § 3 

ustawy Ordynacja podatkowa. Średni czas 30 postępowań 

odwoławczych (obejmujących kwotę 70,1 mln zł) wynosił 

5,5 miesiąca. Z wymienionych postępowań tylko 4 sprawy rozstrzygnięte 

zostały w terminie do 3 miesięcy. Dwanaście spraw zostało załatwionych 

w okresie od 3 do 6 miesięcy, 13 spraw od 6 do 9 miesięcy, a jedna 

sprawa 18 miesięcy. Wprawdzie podatnicy byli informowani 

o przedłuŜeniu czasu rozpatrzenia odwołania, jednakŜe zgromadzona 

w aktach dokumentacja wewnętrzna nie uzasadniała w większości 

z analizowanych spraw tak długiego załatwiania odwołań.  

Opieszałość dyrektorzy izb celnych tłumaczyli nadmiarem bieŜących 

obowiązków (znaczna liczba spraw do rozpatrzenia), brakami 

kadrowymi, a takŜe wątpliwościami prawnymi dotyczącymi biegu 

terminów przedawnienia. Na ogół przestrzegano obowiązku 

określonego w art. 140 Ordynacji podatkowej informowania podatnika 

o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego, 

z podaniem powodów niezałatwienia w terminie.  

NIK pozytywnie oceniła realizację zadań związanych z pełnieniem 

funkcji organu odwoławczego w sprawach dotyczących 
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opodatkowania paliw ciekłych w 5 izbach celnych (w Białej 

Podlaskiej, Opolu, Olsztynie, Przemyślu, Rzepinie). 

3.2.3.5. W ocenie NIK, kwoty przedawnionych zobowiązań podatkowych 

wykazywane przez Ministerstwo Finansów i podległe mu organy nie były 

rzetelne.  

Rozmiary zobowiązań podatkowych odpisanych z uwagi na przedawnienie 

w Izbie Celnej w Rzepinie w okresie 2006 – I półrocze 2007 r. w kwocie 

0,2 mln zł zostały zaniŜone co najmniej o 6,2 mln zł. Kwota 6,2 mln zł 

dotyczyła jednego podatnika i została odpisana dopiero w trakcie kontroli 

NIK, tj. z 16 miesięcznym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego 

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości45.  

Znaczne opóźnienia w odpisywaniu przedawnionych naleŜności stwierdzono 

takŜe w Izbie Celnej w Katowicach. Dotyczyły one naleŜności na kwotę 

co najmniej 254,2 mln zł (57,9% kwot odpisanych). Przykładowo:  

−−−− naleŜności przedawnione z dniem 31 grudnia 2004 r. na kwotę 

38,9 mln zł odpisano z ksiąg w marcu 2006 r., 

−−−− zaległości na kwotę 1,5 mln zł przedawnione z dniem 31 grudnia 2004 r. 

odpisano w czerwcu 2007 r. 

Główną przyczyną opieszałości w odpisywaniu przedawnionych naleŜności 

był brak nadzoru w zakresie weryfikacji naleŜności podatkowych przez 

Naczelnika Wydziału Egzekucji IC.  

Poza zaniŜeniem faktycznej wielkości przedawnionych zobowiązań 

podatkowych, powodowało to wykazywanie w sprawozdaniach wyŜszych 

od rzeczywistych zaległości podatkowych.  

3.2.3.6.  Minister Finansów w okresie objętym kontrolą, w szczególności w 2007 r. 

podjął szereg działań zmierzających do poprawy ściągalności naleŜności 

podatkowych i usprawnienia procesów egzekucji, np. przygotował projekt 

ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji46, w którym zaproponował zmianę między 

innymi zapisów art. 19 ustawy tak, aby dyrektorzy izb celnych jako organy 

egzekucyjne zostali zrównani w uprawnieniach do zabezpieczania 

                                              
45  j.t. DzU z 2002 r., nr 76, poz. 694 ze zm. 
46  DzU z 2005 r., nr 229, poz. 1954 ze zm. 
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egzekwowanych naleŜności z naczelnikami urzędów skarbowych, prowadził 

monitoring zaległości, przyczyn ich powstawania oraz niskiej skuteczności 

egzekucji. Zdaniem NIK takŜe wypracowane przez działający w 2007 r. 

w Ministerstwie Finansów Zespół do spraw oceny skuteczności egzekucji 

naleŜności celnych i podatkowych przez organy celne metody organizacyjne, 

takie jak wprowadzenie elastycznego czasu pracy poborców, utworzenie 

terenowych stanowisk poborców, wprowadzenie motywacyjnego systemu 

wynagradzania poborców, bieŜące powiadamianie dyrektorów urzędów 

kontroli skarbowej o trudnościach w egzekwowaniu naleŜności 

wynikających z ich decyzji, mogą przyczynić się do poprawy skuteczności 

egzekucji.  

3.2.3.7. W okresie objętym kontrolą organy podatkowe nie umarzały zaległości 

w podatku akcyzowym od paliw ciekłych w trybie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji 

podatkowej. W 2006 r. umorzono odsetki za zwłokę od zaległości w tym 

podatku, na łączną kwotę 25,2 tys. zł. 
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4. Informacje dodatkowe o przeprowadzonej 

kontroli 

4.1. Przygotowanie kontroli  

W 2003 r. NajwyŜsza Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę opodatkowania 

paliw płynnych w latach 2000-2002 i I półroczu 2003 r. Wyniki tej kontroli wykazały, 

Ŝe Minister Finansów z opóźnieniem reagował na sygnały o nieprawidłowościach 

występujących na rynku paliw płynnych. W szczególności zbyt długo trwało 

wprowadzanie regulacji prawnych zapobiegających unikaniu płacenia podatków 

od paliw. Stosowanie zróŜnicowanych stawek akcyzy dla paliw o identycznym 

lub zbliŜonym składzie chemicznym, bez objęcia monitoringiem sprzedaŜy paliw 

na stacjach i w obrocie hurtowym oraz bez zintensyfikowania kontroli paliwa 

w zbiornikach pojazdów i objęcia szczególnym nadzorem podatkowym produkcji 

i dystrybucji paliw, umoŜliwiało rozwój szarej strefy w sferze paliw płynnych. 

W tych warunkach nawet tysiące kontroli przeprowadzonych przez organy skarbowe 

i celne we współpracy z Policją i wymiarem sprawiedliwości, nie mogły przynieść 

radykalnej zmiany tej sytuacji. ZastrzeŜenia dotyczyły działalności Policji, która 

przeprowadziła niewspółmiernie małą ilość kontroli, w stosunku do upływu czasu 

od wejścia w Ŝycie uprawnień do kontroli rodzaju uŜywanego paliwa poprzez 

pobranie jego próbek ze zbiorników pojazdów mechanicznych i w stosunku 

do moŜliwości Policji. 

Dokonywane od połowy 2003 r. zmiany zmierzające do przeciwdziałania 

powstawaniu nieprawidłowości i ograniczenia szarej strefy przy produkcji, imporcie 

i w obrocie paliwami płynnymi, polegające w szczególności na opodatkowaniu 

komponentów do produkcji paliw czy wprowadzeniu składów podatkowych nie 

przynoszą oczekiwanych rezultatów. Media wciąŜ informują o kolejnych 

przypadkach „afer paliwowych” polegających na wprowadzaniu do obrotu wyrobów 

paliwopodobnych lub sprzedaŜy oleju opałowego jako oleju napędowego. 

Spodziewanych efektów nie przyniosło równieŜ wprowadzenie systemu monitoringu 

i kontroli jakości paliw. Kontrole prowadzone przez Inspekcję Handlową wykazują, 

Ŝe nadal znaczna liczba stacji sprzedaje paliwo złej jakości.  
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Do kontroli wybrano izby celne w województwach, w których występowały 

najwyŜsze obroty paliwami, w konsekwencji w tych samych województwach kontrolą 

objęto urzędy kontroli skarbowej, wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej 

oraz inspektoraty Inspekcji Transportu Drogowego. Komendy Policji wytypowano na 

podstawie wyników kontroli w Komendzie Głównej Policji. Głównym kryterium 

doboru spraw w organach podatkowych i kontroli skarbowej było kryterium wartości, 

natomiast w inspektoratach IH i ITD oraz jednostkach Policji kontrolą objęto 

zagadnienia ustawowo przypisane tym organom.   

4.2. Postępowanie kontrolne i działania podjęte 

po zakończeniu kontroli  

Na finansowe rezultaty kontroli złoŜyły się:  

1) nieprawidłowości w wymiarze finansowym w kwocie ogółem 

375.047,3 tys. zł, w tym: 

a) kwoty odpowiadające nierzetelnym danym w ewidencji finansowo-

księgowej lub sprawozdawczości w łącznej wysokości 274.820,4 tys. zł; 

b) inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym w łącznej kwocie 

100.226,2 tys. zł (na kwotę tę złoŜyły się przede wszystkim naleŜności 

w sprawach wobec których opieszale prowadzono postępowanie 

podatkowe czy windykacyjne);  

2) korzyści finansowe w kwocie ogółem 27.484,4 tys. zł, przy czym całość 

stanowiły poŜytki finansowe w postaci naleŜnych środków publicznych lub 

innych składników aktywów.  

 Wyniki kontroli zostały przedstawione w 43 protokołach.  

 NIK skierowała do kierowników skontrolowanych jednostek 43 wystąpienia 

pokontrolne. Do ocen, uwag i wniosków nie złoŜono zastrzeŜeń.   

Zawarte w wystąpieniach pokontrolnych wnioski, zmierzały do poprawy realizacji 

zadań w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom na rynku paliw oraz poboru 

naleŜności podatkowych. W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne, badane 

jednostki poinformowały o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lub podjęciu 

działań zmierzających do ich usunięcia (16 wniosków zostało zrealizowanych, 19 jest 

w trakcie realizacji, a 3 wnioski nie zostały zrealizowane).    

Minister Finansów poinformował m.in., Ŝe:  
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„(...) Ministerstwo Finansów prowadzi analizy ryzyka polegające na badaniu 

występujących zagroŜeń m.in. w obrocie paliwami w celu ukierunkowania kontroli 

prowadzonych przez SłuŜbę Celna. (…) Ministerstwo przyjęło do wiadomości 

i realizacji zalecenie by, jeŜeli z róŜnych powodów nie moŜna oszacować skutków 

regulacji, w uzasadnieniu projektowanych zmian wskazywać sposób dochodzenia 

do pewnych ogólnych kwot, tak aby na etapie późniejszych prac nad regulacją 

moŜna było odnieść się do prawidłowości przyjętych załoŜeń.”  

Dyrektor Izby Celnej w Katowicach  poinformował m.in., Ŝe:  

„(...) Prowadzący postępowania egzekucyjne zostali zobowiązani do ciągłej 

analizy spraw pod kątem przedawnienia i terminowego odpisywania zaległości 

przedawnionych (…) W celu wykonania zaleceń pokontrolnych Naczelnik 

Wydziału Podatku Akcyzowego przeprowadził szkolenie w zakresie przedawnienia 

zobowiązań podatkowych (…)”  

Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie poinformował m.in., Ŝe:  

„(...) W wyniku podjętych działań zostały wystosowane wnioski do sądów 

powszechnych o wpis hipoteki przymusowej, co skutkować będzie, 

po przeprowadzonym postępowaniu sadowym, wpisem na hipotekę. (…) 

Jednocześnie podjęto działania mające na celu zwiększenie kontroli 

prowadzonych spraw w zakresie prawidłowości i terminowości odpisów ze stanów 

księgowych. Na okres przejściowy (3 miesięcy) stan komórki wierzycielskiej został 

zwiększony o trzy etaty. W tym czasie zostanie dokonana analiza spraw będących 

na stanie komórki pod kątem przedawnienia (…).”  

Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów poinformował m.in., Ŝe:  

„(…) od początku funkcjonowania systemu monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw tj. od maja 2004 r., UOKiK podejmował działania mające na celu 

zapewnienie aby baza danych była kompletna i jak najbardziej aktualna. 

Prowadzone w UOKiK bazy danych (…) były aktualizowane raz do roku. UOKiK 

regularnie występował o udostępnienie danych do Głównego Urzędu 

Statystycznego, Urzędu Regulacji Energetyki, Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz 

Urzędu Dozoru Technicznego (…) Ministerstwa Finansów (…) Polskiego 

Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Urzędu Transportu Drogowego (…) 

w październiku 2007 r. UOKiK ponownie skierował wystąpienia do ww. instytucji 

z prośbą o przekazanie danych (…) MSWiA w piśmie z 17 lipca 2007 r. 

poinformowało UOKiK, Ŝe na szczeblu centralnym realizowana jest Elektroniczna 
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Platforma Usług Administracji Publicznej, która ma stanowić system usług 

elektronicznych dla administracji publicznej. JednakŜe w ramach tej platformy nie 

przewiduje się budowy dziedzinowych baz danych, w szczególności dotyczących 

rynku paliw. Mając na uwadze powyŜsze, w dniu 5 października 2007 r. UOKiK 

skierował do Wojewodów Zachodniopomorskiego, Lubuskiego oraz Podlaskiego 

wystąpienia z propozycją współpracy w ramach wymiany informacji 

o podmiotach dokonujących obrotu paliwami oraz umoŜliwienia korzystania przez 

UOKiK z zasobów Platform internetowych utworzonych w tych województwach. 

(…) Ponadto w celu uzyskania jak najbardziej aktualnych danych do wykazów, 

UOKiK skierował pilotaŜowo w dniu 11 października 2007 r. zapytania 

do Starostów Powiatów płońskiego, wołomińskiego oraz gliwickiego o posiadanie 

i ewentualne udostępnienie danych o podmiotach dokonujących obrotu paliwami 

na terenie wymienionych powiatów (…) W przypadku uzyskania danych z ww. 

powiatów, podobne zapytania zostaną skierowane do wszystkich Starostów 

w całym kraju. (…)" 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim 

poinformował m.in., Ŝe: 

„(…) Mocą znowelizowanego regulaminu organizacyjnego Inspektoratu, (…) 

planowane jest wydzielenie, z dotychczasowego wydziału kontroli towarów nie 

Ŝywnościowych i usług, mającego w swoim zakresie najbardziej skomplikowane 

i pracochłonne kontrole, osobnego wydziału zajmującego się wyłącznie kontrolą 

jakości paliw. Tym samym kierujący nim naczelnik będzie miał moŜliwość bardziej 

wnikliwego sprawowania nadzoru prawnego nad prowadzonymi kontrolami, ich 

efektywnego planowania i przeciwdziałania ewentualnym nieprawidłowościom. 

(…)”  

Komendant Główny Policji poinformował m.in., Ŝe: 

„(…) zostanie opracowany plan realizacji zadania wynikającego z art. 15 ust. 1 

pkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zakładający przeprowadzenie 

w kaŜdym roku kalendarzowym minimalnej liczby badań w skali kraju, jak 

równieŜ przez kaŜdą komendę wojewódzką Policji.(…).”  

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poinformował m.in., Ŝe:  

„(…)  Wskazano, aby właściwe słuŜby uzupełniły o dwa zestawy do badań paliwa 

(…) a takŜe zakupiły cztery zestawy środków ochrony osobistej (…) Zobligowano 

Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
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w Poznaniu do wzmoŜenia monitoringu w zakresie realizacji uprawnień 

wynikających z art. 15 ust. 1 pkt 8 ustawy o Policji, w tym takŜe gromadzenia 

informacji dotyczących ilości pojazdów i zestawów ochrony osobistej (…).” 

 

  

 



Załączniki 

Załącznik nr 1 
Wykaz skontrolowanych podmiotów, jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły 

w nich kontrolę oraz lista osób zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych 

za kontrolowaną działalność 

Lp.  

Jednostka 
organizacyjna 

NIK 
przeprowadzająca 

kontrol ę 

Kontrolowany 
podmiot Osoba odpowiedzialna za kontrolowaną działalność 

1. 
Departament 

BudŜetu i 
Finansów 

Ministerstwo 
Finansów 

Minister Finansów: 
odododod    31.10.2005 r. do r. do r. do r. do    07.01.2006 r. r. r. r. – Teresa Lubińska,    
od od od od 07.01.2006 r. do r. do r. do r. do    24.06.2006 r. r. r. r. – Zyta Gilowska,    
od 24.06.od 24.06.od 24.06.od 24.06.2006 r. do r. do r. do r. do    14.07.2006 r. r. r. r. – Paweł Wojciechowski,    
od od od od 14.07.2006 r. do r. do r. do r. do 22.09.2006 r. r. r. r. – Stanisław Kluza,    
od 22.09.2006 r.– Zyta Gilowska do zakończenia kontroli. 

2. „ – „ Izba Celna w 
Warszawie 

Dyrektor Izby Celnej – Sławomir Pichor  

3. Delegatura NIK 
w Katowicach 

Izba Celna w 
Katowicach 

Dyrektor Izby Celnej: 
od 16.12.2005 r. do 31.05.2006 r. – p.o. Piotr PilŜys,  
od 01.06.2006 r. – p.o. Jarosław Mrozek  

4. Delegatura NIK 
w Krakowie 

Izba Celna w 
Krakowie 

Dyrektor Izby Celnej: 
od 1.05.2002 r. do 15.06.2006 r. – Edward Czejkowski, od 
16.06.2006 r. do 20.08.2007 r. - Robert Jędrzejko, 
od 21.08.2007 r. – Agnieszka Ciepiel 

5. Delegatura NIK 
w Lublinie 

Izba Celna w Białej 
Podlaskiej 

Dyrektor Izby Celnej:  
od 16.12.2005 r. do 15.06.2006 r. - p.o. Włodzimierz 
Wołczew, od 16.06.2006 r. do28.02.2007 r.  – p.o. Józef 
Król, od 1.03.2007 r.- p.o. Piotr Świętanowski 

6. Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Izba Celna w 
Olsztynie 

Dyrektor Izby Celnej: 
Od 21.05.2002 r. do 15.06.2006 r. – Artur Wrochna, od 
16.06.2006 r. – p.o. Robert Torenc;  
od 12.12.2006 r. – p.o. Mirosław Mikłaszewicz 

7. Delegatura NIK 
w Opolu Izba Celna w Opolu 

Dyrektor Izby Celnej: 
Od 1.09.2005 r. do 04.04.2006 r. – Andrzej Begiński, 
od 05.04.2006 r. – p.o. Edward Kuchciak  

8. Delegatura NIK 
w Rzeszowie 

Izba Celna w 
Przemyślu 

Dyrektor Izby Celnej: 
od 16.12.2005 r. do 15.06.2006 r. p.o. Andrzej Nowak, od 
16.06.2006 r. do 21.11.2006 r. – p.o. Edward Czejkowski, 
od 22.11.2006 r. – p.o. Grzegorz Skowronek 

9. Delegatura NIK 
w Zielonej Górze 

Izba Celna w 
Rzepinie 

Dyrektor Izby Celnej: 
od 16.12.2005 r. do 21.03.2006 r. – p.o. Jacek Kapica,  
od 22.03.2006 r. do 21.09.2006 r. – p.o. Dariusz Pawłowski,  
od 22.09.2006 r. do 21.08.2007 r.  – p.o. Sławomir Prządka,  
od 22.08.2007 r. – p.o. Robert Jędrzejko 

10. Delegatura NIK 
w Katowicach 

Urząd Kontroli 
Skarbowej  
w Katowicach  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej: 
do 19.04.2006 r. – Józef Wyciślok  
od 20.04.2006 r. – p.o. Dorota Szczyrbowska   

11. Delegatura NIK 
w Krakowie 

Urząd Kontroli 
Skarbowej 
w Krakowie  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej:  
od 8.07.2002 r. do 8.02.2006 r. – Emilia Kozień,  
od 9.02.2006 r. – Mariusz Piątkowski  

12. Delegatura NIK 
w Lublinie 

Urząd Kontroli 
Skarbowej 
w Lublinie  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej:  
od 1.01.2006 r.- Tomasz Leszek Mruszewski 

13. Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Urząd Kontroli 
Skarbowej 
w Olsztynie  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej:  
od 17.06.2003 r. – Czesław Kalinowski  

14. Delegatura NIK 
w Opolu 

Urząd Kontroli 
Skarbowej w Opolu  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej: 
Od 8.07.2002 r. do 05.05.2006 r. – Andrzej Lubieniec, 
od 06.05.2006 r. –  p.o. Robert Wojewódzka   

15. Delegatura NIK 
w Rzeszowie 

Urząd Kontroli 
Skarbowej 
w Rzeszowie  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej: 
od 3.01.2006 r. – Edward Lis 
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16. Delegatura NIK 
w Zielonej Górze 

Urząd Kontroli 
Skarbowej 
w Zielonej Górze  

Dyrektor Urz ędu Kontroli Skarbowej: 
od 18.04.2001 r. do 19.04.2006 r. – p.o. GraŜyna Butrym,  
od 20.04. 2006 r. Adam Barciszewski 

17. 

Departament 
Gospodarki, 

Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji 

Urząd Ochrony 
Konkurencji 
i Konsumentów  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
od 20.09.2001 r. do 14.03.2007 r. – Cezary Banasiński, 
od 4.04.2007 r. -  Marek Niechciał 

18. 

Departament 
Gospodarki, 

Skarbu Państwa 
i Prywatyzacji  

Główny Inspektorat 
Inspekcji Handlowej  

Prezes Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej: 
od 7.01.2002 r. do 18.06.2007 r. – Kazimierz Stanisław 
Nowak,  
od 19.06.2007 r. – Aleksander Soczewko 

19. 
Departament 

BudŜetu 
i Finansów 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Warszawie  

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
od 26.05.1999 r. do 28.03.2007 r. – Barbara Wilk-
Szachowska, 
od 29.03. do 5.092007 r. – Włodzimierz Kroner, 
od 01.10.2007 r. do zakończenia kontroli p. o. Grzegorz 
Wrzosek 

20. Delegatura NIK 
w Katowicach 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Katowicach 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
Od 1.06.1999 r. – Stanisław Mródź 

21. Delegatura NIK 
w Krakowie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Krakowie 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
Od 10.05.1999 r. – Marek Jasiński 

22. Delegatura NIK 
w Lublinie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Lublinie 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
od 28.05.1999 r. – Leszek Wójcik 

23. Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Olsztynie 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
od 25.05.1999 r. – Czesław Grochowski  

24. Delegatura NIK 
w Opolu 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej:  
od 28.05.1999 r. – Zygmunt Jurczak 

25. Delegatura NIK 
w Rzeszowie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Rzeszowie  

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
od 27.05.1999 r. - Zdzisław Sznajder  

26. Delegatura NIK 
w Zielonej Górze 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji Handlowej 
w Gorzowie Wielk. 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej: 
Od 14.03.2005 r. do 16.05.2007 r. – Jarosław Solarski 
Od 17.05.2007 r. – Robert Jałowy 

27. 
Departament 

BudŜetu 
i Finansów 

Komenda Główna 
Policji 

Komendantem Głównym Policji: 
od 3.11.2005 r. do 12.02.2007 r. – Marek Bieńkowski, 
od 12.02.2007 r. do zakończenia kontroli Konrad 
Kornatowski 

28. 
Departament 

BudŜetu 
i Finansów 

Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Poznaniu  

Komendantem Wojewódzkim Policji: 
od 21.03.2002 r. do zakończenia kontroli Henryk Tusiński 

29. Delegatura NIK 
w Lublinie 

Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Lublinie 

Komendant Wojewódzki Policji: 
do 14.02.2006 r. – Franciszek Dudek, 
od 15.02.2006 r. – Janusz Guzik  

30. Delegatura NIK 
w Rzeszowie 

Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Rzeszowie  

Komendant Wojewódzki Policji: 
od 24.05.2004 r. do 25.07.2007 r. – Dariusz Biel 
26.07.2007 r. do 25.09.2007 r. – p.o. Józef Gdański,  
od 25.09.2007 – Jarosław Szymczyk  

31. Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Komenda 
Powiatowa Policji 
w GiŜycku 

Komendant Powiatowy Policji: 
od 1.03.2005 r. do 27.02.2006 r. – Grzegorz Orzechowski, 
od 28.02.2006 r. do 21.05.2006 r. – Andrzej Mazurek 

32. Delegatura NIK 
w Opolu 

Komenda 
Powiatowa Policji 
w Nysie 

Komendant Powiatowy Policji: 
od 3.04.2006 r. – Wiesław Bąk  

33. Delegatura NIK Komenda Miejska Komendant Miejski Policji: 
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w Katowicach Policji w Chorzowie od 15.07.2004 r. do 5.11.2006 r. – Michał Telega,  
od 6.11.2006 r. – Waldemar Dworak 

34. Delegatura NIK 
w Krakowie 

Komenda Miejska 
Policji w Nowym 
Sączu 

Komendant Miejski Policji: 
od 1.02.2006 r. – Witold Bodziony  

35. Delegatura NIK 
w Zielonej Górze 

Komenda Miejska 
Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Komendant Miejski Policji: 
od 11.02.2006 r. do 24.10.2006 r. – Damian Piosik, 
od 25.10.2006 r. – Bogusław Brzezowski  

36. 
Departament 
BudŜetu 
i Finansów 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego: 
od 16.01.2002 r. do 2.04.2007 r. – Zbigniew Marek 
Tokarski, 
od 2.04.2007 r. - Michał Rzemieniewski 

37. Delegatura NIK 
w Katowicach 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego od 1.02.2002 r. – Jerzy Śliwi ński 

38. Delegatura NIK 
w Krakowie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego od 1.02.2002 r. – Antoni Nosal 

39. Delegatura NIK 
w Lublinie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego: 
od 10.09.2004 r. do 17.06.2007 r. – Zbigniew Mańka, 
od 18.06.2007 r. – Piotr Winiarski  

40. Delegatura NIK 
w Olsztynie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego od 11.01.2002 r. – Tadeusz Jan Krzemiński 

41. Delegatura NIK 
w Opolu 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego od 16.05.2005 r. – Jan KsiąŜek 

42. Delegatura NIK 
w Rzeszowie 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego: 
od 19.01.2002 r. do 31.05.2007 r. – Grzegorz Dyś, 
od 1.06.2007 r. do zakończenia kontroli – obowiązki pełnił 
Wiesław Brzana  

43. 
Delegatura NIK 

w Gorzowie 
Wielkopolskim 

Wojewódzki 
Inspektorat 
Inspekcji 
Transportu 
Drogowego 

Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Transportu 
Drogowego: 
od 19.02.2002 r. do 5.06.2007 r. – Franciszek Masiak, 
od 6.06.2007 r. – Bogdan Trzpis 
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Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli 

 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

4. Prezes Rady Ministrów 

5. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych 

6. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej 

7. Minister Finansów 

8. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

9. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

10. Minister sprawiedliwości 

11. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

12. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego  



Załączniki 

Załącznik nr 3 
 

Wykaz podstawowych aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 

działalności 

1) Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o podatku akcyzowym (DzU z 2004 r., nr 29, 

poz. 257 ze zm.). 

2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2004 r., nr 54, 

poz. 535 ze zm.). 

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (DzU z 2005 r. nr 8, 

poz. 60 ze zm.).  

4) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw (DzU z 2006 r., nr 169, poz. 1200). 

5) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (DzU nr 34, poz. 293 ze zm.). 

6) Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej (DzU z 2004 r., nr 156, poz. 1641 

ze zm.). 

7) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r., nr 125, 

poz. 874 ze zm.). 

8) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2007 r., nr 43, poz. 277 ze zm.). 

9) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień 

od podatku akcyzowego (DzU z 2006 r., nr 72, poz. 500 ze zm.). 

10) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniŜenia 

stawek podatku akcyzowego (DzU z 2004 r., nr 87, poz. 825 ze zm.). 

 


