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Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskuje ukaranie dyscyplinarne naczelniczki 

Urzędu Skarbowego  

 

 

Pierwszy wniosek o karę dyscyplinarną dla urzędnika państwowego ma zamiar złożyć Rzecznik 

Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz. Pismo skierowane do Dyrektora Izby 

Administracji Skarbowej w Olsztynie dotyczy prowokacji przeciwko pracownikowi warsztatu 

mechanicznego, przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Bartoszycach. 

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców Adam Abramowicz wnioskuje o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec 

Małgorzaty Sipko, naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). 

Sprawa dotyczy głośnej prowokacji, przeprowadzonej przez pracowników tego urzędu przeciwko 

pracownikowi warsztatu mechanicznego w Sędławkach koło Bartoszyc. 

Do zdarzenia doszło 24 listopada 2017 roku. Około godziny 14. właściciel firmy, Władysław Suszko, 

zamknął dzienny raport kasowy, co oznacza zakończenie przyjmowania wpłat w danym dniu.  

W zakładzie nadal pracowali mechanicy. Wykorzystując ten fakt, dwie kontrolerki z Urzędu 

Skarbowego w Bartoszycach podjechały pod warsztat Toyotą Avensis z niesprawnym przednim 

reflektorem i tylnym światłem. Naprawy dokonał jeden z mechaników, podłączając odłączoną 

wtyczkę i montując w aucie prywatną, używaną żarówkę. Za usługę wziął oferowane mu 10 złotych. 

Ponieważ nie mógł wprowadzić do rejestru VAT kwoty 2,30 zł należnego podatku, dokonujące 

prowokacji urzędniczki ukarały go 500-złotowym mandatem. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy Kodeks 

karny skarbowy z 10 września 1999 r. działanie mechanika charakteryzowało się znikomą społeczną 

szkodliwością czynu. Wymierzona kara powinna być proporcjonalna do przewinienia. Jednocześnie 

straty Skarbu Państwa z tego tytułu są praktycznie pomijalne. 

W związku z odmową przyjęcia mandatu przez mechanika Urząd Skarbowy w Bartoszycach sporządził 

wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie go za wykroczenie skarbowe. Sąd bez przeprowadzania 

rozprawy 27 kwietnia br. uznał pracownika winnym wykroczenia, lecz odstąpił od wymierzenia mu 

kary. Z wyrokiem nie zgodziła się naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, Małgorzata Sipko, 

która złożyła w tej sprawie sprzeciw. Po prowadzeniu postępowania dowodowego sąd podtrzymał 

wcześniejszy wyrok. Wówczas naczelnik US w Bartoszycach, gdy obowiązywały już przepisy 

Konstytucji Biznesu, złożyła apelację, domagając się ukarania mechanika grzywną w wysokości 600 zł, 

twierdząc, że dokonany przez niego czyn „naraża Skarb Państwa na znaczne uszczuplenia 

podatkowe”. Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez media Małgorzata Sipko wycofała apelację, 

której termin rozpatrzenia był wyznaczony na 20 listopada br. 
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Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, w opisanym zdarzeniu dopatrzył się 

rażącego naruszenia praw przedsiębiorcy przez organ państwowy. Urząd Skarbowy zastawiając 

pułapkę wykorzystał odruch pomocy znajdującym się w potrzebie ludziom, co rażąco przyczyniło się 

do zmniejszenia zaufania przedsiębiorców do administracji publicznej. 

Chociaż do samego zdarzenia doszło jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji Biznesu (30.04.2018), 

to późniejsze działania naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach są już jawnym pogwałceniem 

jej zasad. Uporczywe odwoływanie się od decyzji sądu nosi znamiona nękania pracownika prywatnej 

firmy.  

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców został powołany na sześcioletnią kadencję przez 

premiera Mateusza Morawieckiego, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców 

oraz poprawić jakość otoczenia prawnego, w którym działają. Jako urząd jest niezależny od innych 

organów państwowych. Głównym zadaniem Rzecznika jest wdrożenie w życie zapisów Konstytucji 

Biznesu, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku. Rzecznik czuwa nad poszanowaniem zasady 

wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej 

konkurencji. 

Adam Abramowicz ma wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu prywatnego biznesu. Przez 

wiele lat prowadził też własną działalność gospodarczą. Jako Rzecznik Małych i Średnich 

Przedsiębiorców chce być realnym wsparciem dla średnich, małych i mikrofirm, które stanowią 

ponad 90 procent prowadzących działalność gospodarczą w Polsce podmiotów. Do tej pory nie miały 

one rzecznika swoich interesów m.in. w sporach z administracją skarbową.  

 

Wiecej informacji udzieli 


