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Zasady ogólne k.p.a.  

 

Zasada przekonywania (art. 11) 

 

Organy administracji publicznej powinny 
wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, 
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, 
aby w ten sposób w miarę możności 
doprowadzić do wykonania przez strony 
decyzji bez potrzeby stosowania środków 
przymusu. 
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Zasady ogólne k.p.a.  

 

Zasada szybkości i prostoty 
postępowania (art. 12) 

 

Organy administracji publicznej powinny 
działać w sprawie wnikliwie i szybko, 
posługując się możliwie najprostszymi 
środkami prowadzącymi do jej załatwienia. 
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Oszczędność pieniędzy publicznych 
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Kryteria kontroli NIK: 
 

- legalność 
- gospodarność 
- rzetelność 
- celowość  
 

Cele kontroli zarządczej: 
 

- efektywność działań 
- skuteczność działań 
- ochrona zasobów 
- promowanie zasad 

etycznego postępowania 

Zmniejszenie 
kosztów 

funkcjonowania 
administracji 

Zwiększenie 
wpływów 

budżetowych 



Kierunki oddziaływania  
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Liczba 
operacji 

Czas 

Liczba osób 

Koszt 



Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji  

 

 

Przed podjęciem czynności zmierzających 
do zastosowania środków egzekucyjnych 
wierzyciel może podejmować działania 
informacyjne wobec zobowiązanego 
zmierzające do dobrowolnego wykonania 
przez niego obowiązku (art. 6 § 1b). 
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Prezentacja badania pt. „Wpływ zachowań 
behawioralnych na poprawę dobrowolności 
wypełniania zobowiązań podatkowych w 
Polsce” (2015 r.) 

 Pierwszy w Polsce eksperyment dotyczący 
komunikacji z podatnikami w oparciu o 
dokonaniach ekonomii behawioralnej.   

 Jego celem było promowanie przestrzegania 
przepisów podatkowych poprzez 
zastosowanie eksperymentalnych, nisko-
kosztowych metod przy wykorzystaniu 
istniejących systemów i środków oraz bez 
potrzeby tworzenia nowego prawodawstwa. 
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Przebieg badania 

 Doświadczenie z nowym formułowaniem 
pism do podatników przeprowadzono na 
próbie 31.928 podatników podatku PIT 
będących osobami fizycznymi w woj. 
lubuskim i wielkopolskim. 
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Randomizacja 
Izba Skarbowa  

W Zielonej Górze 

Podatnicy 
niebiorący 
udziału w 
badaniu 

Grupa kontrolna 
– podatnicy, 

wobec których 
nie podejmujemy 
żadnych działań 

Podatnicy, którzy 
dostali list 

nieformalny 

• Formularz 
przelewu 

• Bez formularza 
przelewu 

Podatnicy, którzy 
dostali 

upomnienie 

• Formularz 
przelewu 

• Bez formularza 
przelewu 

Podatnicy 
biorący udział w 
badaniu 
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Upomnienie i list - porównanie 
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Upomnienie i list - porównanie 



Wyniki 

 Pismo z elementami ekonomii behawioralnej 
wygenerowało 17-procentowy wzrost 
ściągalności podatków w porównaniu do grupy 
kontrolnej, oraz 8-procentowy wzrost w porównaniu 
do grupy, która otrzymała upomnienie w wersji 
oryginalnej.  

 Pismo behawioralne poskutkowało wzrostem 
średniej zapłaconej kwoty w przeliczeniu na jedno 
wysłane pismo o około 170 złotych (wzrost o 15 
procent) w porównaniu do osób, które nie otrzymały 
żadnego pisma, oraz o około 225 złotych (wzrost o 
21 procent) w porównaniu do osób, do których 
wysłano tradycyjne upomnienie.  

 Adresaci nieformalnego wezwania uiszczali zaległości 
najczęściej już w pierwszym tygodniu po jego 
otrzymaniu. W pierwszych dniach wpłat było 
nawet 50 proc. więcej niż od adresatów 
standardowego upomnienia. 
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Wyniki 

 Wzywanie podatników do zapłaty podatków napisane 
w prosty, zrozumiały sposób spotkało się z bardzo 
pozytywnym odbiorem zarówno ze strony osób, które 
otrzymały wezwanie, jak i bardzo dużym 
zainteresowaniem mediów, z uwagi na to, że co do 
zasady wiele osób nie rozumie pism urzędowych.  

 

 Zyskując szeroki rozgłos, przedsięwzięcie to 
pozytywnie przyczyniło się do dyskusji, w jaki sposób 
komunikować się z obywatelami.    
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Pozytywne dla administracji wyniki eksperymentu, 
więc co dalej?  

 

Kolejne badanie podatników podatku PIT, którzy złożyli 
deklarację, ale nie opłacili zobowiązania podatkowego  w 
terminie na terenie całego kraju, w sumie 149 925 
podatników indywidualnych (2016 r.). 
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2 

3 

1 
Ministerstwo Finansów wyznaczyło 

koordynatora krajowego w regionie 

(Izba Skarbowa w Zielonej Górze) 

Ministerstwo Finansów wyznaczyło 16 

Izb Skarbowych jako przedstawicieli 

regionalnych 

Izba Skarbowa 

16 Izb Skarbowych 

16 Izb Skarbowych koordynowało 

projekt w 379 urzędach 

skarbowych 

379 Urzędów Skarbowych 

Izba Skarbowa w Zielonej Górze 

Ministerstwo Finansów nawiązało współpracę 

z Bankiem Światowym 



Cel kolejnego badania? 

 

Zbadanie wpływu poszczególnych komunikatów 
behawioralnych na poprawę ściągalności podatku PIT. 
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Testowanie treści pisma: 9 listów behawioralnych 
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Podatnicy zalegający 

z zapłatą(n=142,667) 

Bazowe pismo 

behawioralne 

(15,767) 

Norma 

społeczna 

(16,025) 

Dobro 

publiczne – ton 

pozytywny 

(15,990) 

Dobro 

publiczne – ton 

negatywny 

(15,925) 

Ostrzeżenie 

(15,931) 

Ostrzeżenie+ 

tytuł 

wykonawczy 

(15,789) 

Przeoczenie 

(15,733) 

Przeoczenie+ 

ostrzeżenie 

(15,747) 

Przeoczenie – 

perspektywa 

podatnika 

(15,770) 

Łagodny ton (n= 47,940) Ostry ton (n=78,970) 



Łagodny ton listów 
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Norma 
społeczna 

Dobro publiczne 

– ton pozytywny 

Dobro publiczne 

– ton negatywny  

Jak wynika z naszych danych, [8] na 10 mieszkańców 
[WOJEWÓDZTWO PODATNIKA] zapłaciło już podatek 
dochodowy za 2015 rok. Należy Pan do nielicznej grupy 
mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili tego obowiązku. 

Czy ma Pan świadomość, że 37,79 procent Pana podatku 
dochodowego jest przekazywane do Pana gminy? Z tych 
dochodów, Pana gmina finansuje przedszkola, szkoły, drogi i 
bezpieczeństwo, które służy wszystkim mieszkańcom gminy, 
włącznie z Panem i Pana rodziną. Niech Pan nie będzie 
nieodpowiedzialnym mieszkańcem swojej gminy i zapłaci 
swój zaległy podatek! 

Czy ma Pan świadomość, że 37,79 procent Pan podatku 
dochodowego jest przekazywane do Pana gminy? Bez tych 
dochodów, Pana gmina nie może finansować przedszkoli, 
szkół, dróg i bezpieczeństwa, szkodząc wszystkim 
mieszkańcom gminy, włącznie z Panem i Pana rodziną. Niech 
Pan nie będzie nieodpowiedzialnym mieszkańcem swojej 
gminy i zapłaci swój zaległy podatek! 



Ostry ton listów 
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Ostrzeżenie 

Niepłacenie podatków nakłada niesprawiedliwe obciążenia 
na pozostałych podatników, którzy uczciwie wywiązali się z 
tego obowiązku. Jesteśmy zdeterminowani, bardziej niż 
kiedykolwiek, aby egzekwować należne podatki od tych, 
którzy unikają ich płacenia. W ramach egzekucji możemy 
między innymi zająć Pana rachunek bankowy, 
wynagrodzenie, a także będzie Pan dodatkowo zobowiązany 
do pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego. 

Niepłacenie podatków nakłada niesprawiedliwe obciążenia 
na pozostałych podatników, którzy uczciwie wywiązali się z 
tego obowiązku. Jesteśmy zdeterminowani, bardziej niż 
kiedykolwiek, aby egzekwować należne podatki od tych, 
którzy unikają ich płacenia. W ramach egzekucji możemy 
między innymi zająć Pana rachunek bankowy, 
wynagrodzenie, a także będzie Pan dodatkowo zobowiązany 
do pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego. 
 
Załączamy przykładowy wzór tytułu wykonawczego, który 
doręczamy podatnikom, którzy nie zapłacili należnego 
podatku. 
 

Ostrzeżenie 

+ tytuł 

wykonawczy 
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Przeoczenie 

Przeoczenie + 

ostrzeżenie 

Przeoczenie – 

perspektywa 

podatnika 

Do tej pory, Pana opóźnienie w zapłacie należnego podatku 
mogliśmy uznać za przeoczenie. Jednak jeżeli zignoruje 
Pan to pismo, zmuszeni będziemy uznać, że jest to Pana 
świadomy wybór i zaczniemy Pana postrzegać jak 
nieuczciwego podatnika. 

Do tej pory, mógł Pan uznać swoje opóźnienie w zapłacie 
należnego podatku za przeoczenie. Jednak jeżeli zignoruje 
Pan to pismo, powinien Pan uznać, że jest to Pana 
świadomy wybór i myśleć o sobie jako o nieuczciwym 
podatniku. 

Do tej pory, Pana opóźnienie w zapłacie należnego podatku 
mogliśmy uznać za przeoczenie. Jednak jeżeli zignoruje 
Pan to pismo, zmuszeni będziemy uznać, że jest to Pana 
świadomy wybór i zaczniemy Pana postrzegać jak 
nieuczciwego podatnika. 
 
W ramach egzekucji możemy między innymi zająć Pana 
rachunek bankowy, wynagrodzenie, a także będzie Pan 
dodatkowo zobowiązany do pokrycia kosztów 
postępowania egzekucyjnego. 
 

Ostry ton listów 



Trzy Wiadomości 
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#1 
Pisma behawioralne są znacząco bardziej 
skuteczne w kwestii poprawy ściągalności 

podatków niż standardowe upomnienie 
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Odsetek podatników, którzy zapłacili należny 
podatek dochodowy 
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40.7 
42.9 

Nieformalne upomnienie Dobro publiczne - ton

negatywny

5.4% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

43.7 

Nieformalne upomnienie Normy społeczne

7.4% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

44.8 

Nieformalne upomnienie Ostrzeżenie

10.1% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

44.8 

Nieformalne upomnienie Dobro publiczne - ton

pozytywny

10.1% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

46.6 

Nieformalne upomnienie Przeoczenie - perspektywa

podatnika

14.5% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

47.1 

Nieformalne upomnienie Ostrzeżenie + tytuł

wykonawczy

15.7% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

47.3 

Nieformalne upomnienie Przeoczenie, urząd

16.2% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 



Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 

48.6 

Nieformalne upomnienie Przeoczenie + ostrzeżenie

19.4% 

wzrost 

wysokości 

wpłat 
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Jaki był wpływ na wysokość wpłaty? 



Wysokość wpłat w PLN po wysłaniu różnych rodzajów 

pism do podatników (oraz ich wzrost w stosunku do 

nieformalnego upomnienia) 
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1,123 

1,244 
1,290 

1,300 
1,318 1,342 1,351 1,362 1,371 

1,469 

Nieformalne

upomnienie

Dobro

publiczne - ton

pozytywny

Dobro

publiczne - ton

negatywny

Normy

społeczne

Przeoczenie Ostrzeżenie +

tytuł

wykonawczy

Przeoczenie -

perspektywa

podatnika

Ostrzeżenie Bazowe pismo

behawioralne

Przeoczenie +

ostrzeżenie

+22% 

+31% 

+21% 
+20% 

+20% 
+17% 

+16% 

+15% 
+11% 
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Jaki był wpływ na 
wysokość zaległości 

podatkowej? 



Zaległe zobowiązanie podatkowe (log) (oraz ich 

spadek w stosunku do nieformalnego upomnienia) 
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5,324 

5,202 

5,156 

5,088 
5,048 

5,023 

4,964 4,962 4,961 

4,879 

Nieformalne

upomnienie

Dobro

publiczne - ton

negatywny

Normy

społeczne

Dobro

publiczne - ton

pozytywny

Ostrzeżenie Bazowe pismo

behawioralne

Przeoczenie Przeoczenie -

perspektywa

podatnika

Ostrzeżenie +

tytuł

wykonawczy

Przeoczenie +

ostrzeżenie

-6.2% 

-3.6% 

-4.2% 

-4.5% 

-5.5% 

-2.2% 

-6.4% -6.5% 

-7.3% 



#2 
Twardy ton jest bardziej skuteczny  

niż łagodny ton 
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Odsetek podatników, którzy zapłacili należny podatek 

dochodowy 
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40.7 
42.9 43.7 44.8 44.8 

46.3 46.6 47.1 47.3 48.6 

Nieformalne

upomnienie

Dobro

publiczne - ton

negatywny

Normy

społeczne

Dobro

publiczne - ton

pozytywny

Ostrzeżenie Pazowe pismo

behawioralne

Przeoczenie -

perspektywa

podatnika

Ostrzeżenie +

tytuł

wykonawczy

Przeoczenie Przeoczenie +

ostrzeżenie

7.6% wzrost 

wysokości wpłat 

Łagodny ton 15.2% wzrost 

wysokości wpłat 

Ostry ton 



Wysokość wpłat w PLN 
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1,123 

1,244 1,290 
1,300 

1,318 1,342 1,351 1,362 1,371 

1,469 

Nieformalne

upomnienie

Dobro

publiczne - ton

pozytywny

Dobro

publiczne - ton

negatywny

Normy

społeczne

Przeoczenie Ostrzeżenie +

tytuł

wykonawczy

Przeoczenie -

perspektywa

podatnika

Ostrzeżenie Bazowe pismo

behawioralne

Przeoczenie +

ostrzeżenie

+ 155 PLN 

przeciętny wzrost 

Łagodny ton 
+ 246 PLN  

przeciętny wzrost 

Ostry ton 



#3 
Skuteczność niektórych rodzajów  

przekazów była uzależniona  
od charakterystyki podatników 
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Spostrzeżenia do dalszego zbadania… 

39 

Skuteczność poszczególnych rodzajów przekazu była 
różna w zależności od wieku, płci i lokalizacji podatnika, 
a także od należnej kwoty, np.: 

 ostrzeżenie lepiej działa na rodziców, 

 dobro publiczne lepiej działa na podatników 
pomiędzy 20 a 29 rokiem życia, ale negatywne 
skutki ma na podatników w wieku 50-64 lat, 

 dobro publiczne lepiej działa na obszarach wiejskich.  

 

 



Wnioski  

 

 Analiza kosztów i korzyści wykazała, że gdyby 
najbardziej skuteczne pismo zostało wysłane do 
całej badanej grupy czyli 149 925 podatników, 
wygenerowałoby to przychody o 39 328 742 zł 
wyższe niż w grupie kontrolnej – dodatkowe 
przychody byłyby 28 razy wyższe niż koszt wysyłki 
pism, przy uwzględnieniu kosztów pracy personelu. 

 Proces komunikacji może być udoskonalony tak, by 
poprawić ściągalność podatków, niskim kosztem i 
bez potrzeby zmian legislacyjnych. 

 

 

 

 

 
40 



Spostrzeżenia po przeprowadzeniu 
eksperymentów 

41 

 Działania przedegzekucyjne mają wciąż potencjał 
rozwojowy, a przy tym istotny dla stopnia realizacji 
zobowiązań podatkowych 

 Nieprawdą jest, że ten kto miał zapłacić, już to 
zrobił, a w stosunku do pozostałych zobowiązanych 
jedyną drogą jest przeprowadzenie egzekucji   

 Można ograniczyć ilość wszczynanych egzekucji 
administracyjnych, a przez to zmniejszyć koszty 
funkcjonowania urzędów skarbowych 

 Nie znamy wszystkich zachowań ludzkich – jest 
jeszcze wiele obszarów do odkrycia 

 Prosty język to również język precyzyjny, ale 
odformalizowany,  zarówno w treści, jak i formie.  

 

 



Propozycja działań dla jednostek administracji 
publicznej 
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 Przegląd realizowanych procesów pod kątem 
możliwych oszczędności pieniędzy publicznych 
(zarówno zmniejszenia kosztów, jak i zwiększenia 
wpływów) 

 Przeprowadzenie analizy, jakie komunikaty są 
produkowane w ramach tych procesów 

 Dokonanie próby uproszczenia języka  

 Obserwacja skutków wprowadzonych zmian 

 Dokonanie ewentualnych modyfikacji 

 

 



Cykl Deminga 
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Zaplanuj 
ustal cele i 
procesy do 

zmiany 

Popraw 
zmodyfikuj 

plany i 
działania 

Sprawdź 
zmierz 
efekty 
działań 

Wykonaj 
wdróż 
zmiany 



 

 

Dziękujemy za uwagę 
 
 
 
 
katarzyna.kasperczak2@mf.gov.pl 
grzegorz.mroz@ms.gov.pl 
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