
 
 

 
 

 
 
LKA – 4101-17-05/2013 
P/13/112 

TEKST  UJEDNOLICONY 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/112 – Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach. 

Kontroler Beata Olejnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 87451  
z dnia 30 października 2013 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 5; 41-506 Chorzów1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Teresa Grandys2, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chorzowie3. 
[Dowód: akta kontroli str. 3] 

 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie4 działalność Naczelnika Urzędu 
Skarbowego jako organu egzekucyjnego w zakresie objętym kontrolą. 
 
 
Ocenę uzasadniają zakres, waga i skutki stwierdzonych w toku kontroli 
nieprawidłowości, wśród których najistotniejsze polegały na: 
 
1. Podejmowaniu przez Urząd pierwszych czynności egzekucyjnych po upływie  
60 dni w odniesieniu do 8 (34,8 %) z 235 skontrolowanych tytułów wykonawczych, 
czym naruszono przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego6. 
 
2. Nieproporcjonalnym podziale wyegzekwowanych kwot na należności Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych7 i należności podatkowe, czym naruszono przepisy 
ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji8.  
  
3. Dopuszczeniu do przedawnienia wierzytelności ZUS w jednym przypadku  
w kwocie 88,62 zł, stwierdzonym w próbie pięciu tytułów wycofanych lub 
zwróconych bez realizacji9, na skutek braku realizacji tytułu egzekucyjnego.  
 
4. Niewydaniu przez organ egzekucyjny postanowień o umorzeniu kosztów 
egzekucyjnych w przypadku trzech z 15 postępowań zakończonych umorzeniem,  
co było niezgodne z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

                                                      
1 Zwany w dalszej części Urzędem lub US. 
2 Pełniąca funkcję od 27 lipca 2009 r. 
3 Zwany w dalszej części wystąpienia  Naczelnikiem. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
5 Są to tytuły, które wpłynęły do Urzędu w latach 2012 – 2013 (do końca I półrocza). Należność główna z 23 tytułów 
wykonawczych wynosiła 627.537,00 zł, a należność główna z 7 tytułów wykonawczych wynosiła 110.872,30 zł, t.j. 17,7%. 
6 Zwana w dalszej części – Kpa. 
7 W dalszej części – ZUS. 
8 Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, ze zm., zwana w dalszej części ustawą o postępowaniu egzekucyjnym. 
9 Należność główna pięciu tytułów wynosiła 2.484,22 zł. Należność przedawniona stanowiła 3,6% wartości próby, natomiast 
przedawnienie jednego z pięciu tytułów stanowiło 20,0% badanej próby. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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5. Nierzetelnym udokumentowaniu w systemie Egapoltax daty wydania 
postanowień o umorzeniu postępowań egzekucyjnych stwierdzone w siedmiu  
z 15 tytułów10 zakończonych umorzeniem.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wykorzystanie przez naczelnika Urzędu dostępnych 
instrumentów prawnych w celu wyegzekwowania 
należności z tytułu składek, a także podejmowanie działań 
zmierzających do zwiększenia efektywności egzekucji. 

 

1.1. W latach 2010-2013 (do końca I półrocza) w Urzędzie zarejestrowano  
504.004 tytuły wykonawcze o łącznej wartości 469.300 tys. zł., w tym 177.848 
tytułów skierowanych do egzekucji przez ZUS na kwotę 86.188 tys. zł. W tym 
samym okresie zakończono egzekucję administracyjną 173.146 tytułów na kwotę 
168.785 tys. zł, w tym 38.974 (22,5% ) wystawionych przez ZUS, na kwotę  
51.250 tys. zł (30,4%). 
Kwota odzyskanych wierzytelności w latach 2010-2013 (do końca I półrocza) 
wyniosła 49.127 tys. zł, w tym 4.340 tys. zł (8,8%) stanowiły wierzytelności ZUS. 
Niewyegzekwowanych tytułów w latach 2010-2013 (do końca I-go półrocza) było 
330.858 o wartości 420.173 tys. zł, w tym 138.874 (42,0%) tytułów wystawionych 
przez ZUS na kwotę 82.850 tys. zł (19,7%). 
Tytułów wykonawczych zwróconych wierzycielom protokołem nieściągalności  
było 36.995 na kwotę 41.706 tys. zł, w tym 17.062 (46,1%) tytułów na kwotę  
12.666 tys. zł (30,4%) stanowiły wierzytelności wobec ZUS. 
Z powodu niemożności dokonania czynności egzekucyjnych, zwrócono 
wierzycielom 17.598 tytułów wykonawczych o łącznej wartości 12.717 tys. zł  
(w tym 951 tytułów wystawionych przez ZUS na kwotę 478 tys. zł). 

[Dowód: akta kontroli str. 238-239;241-256] 

Wskaźnik efektywności egzekucji11 prowadzonej przez Urząd w latach 2010 – 2012 
wzrastał i wynosił: 10,3% w 2010 r., 11,4% w 2011 r. i 12,1% na koniec 2012 r.  
W I połowie 2013 r. wskaźnik ten wynosił 7,9%, co stanowiło 65,5% efektywności 
osiągniętej przez Urząd na koniec 2012 r.  
Efektywność egzekucji prowadzonej przez Urząd na podstawie tytułów 
wykonawczych ZUS była znacznie niższa i wyniosła: 2,8% w 2010 r., 5,8%  
w 2011 r., 2,7% w 2012 r. i 9,5% na koniec I półrocza 2013 r. Wyjaśniając niski 
poziom tego wskaźnika, Naczelnik odniosła się do lat 2010 – 2012, kiedy Urząd 
posiadał dużą ilość tytułów obejmujących zaległości przedawnione i należności 
nieściągalne, co bezpośrednio przełożyło się na ten wskaźnik.12. 

[Dowód: akta kontroli str. 91-92;240;261-264] 

Średni czas realizacji tytułów od 2010 r. ulegał systematycznie skróceniu z 1.098 dni 
w 2010 r., 1.068 dni w 2011 r., do 897 dni w 2012 r. i 698 dni w I półroczu 2013 r. 

                                                      
10   Należność główna 15 TW objętych badaniem wynosiła 11.352,69 zł, w tym siedem na kwotę 7.302,70 zł stanowiło 64,3% 
badanej próby.  
11 Stosunek kwot wyegzekwowanych zaległości do kwot objętych tytułami wykonawczymi. 
12 W 2010 r. na 48.170 załatwionych tytułów przypadało 17.871 (tj. 37,1%) tytułów niewyegzekwowanych ze względu na brak 
wymagalności lub ich nieściągalność. W 2011 r. na 51.049 załatwionych TW przypadało 16.591 (tj. 32,5%) tytułów 
niewyegzekwowanych ze względu na brak wymagalności lub ze względu na ich nieściągalność. Rok 2012 to 50.153 tytuły 
załatwione, z których 20.377 (tj. 40,6%) stanowiły tytuły niewyegzekwowane ze względu na brak wymagalności lub  
TW nieściągalne. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Jednocześnie ulegał wydłużeniu czas realizacji tytułów wystawionych przez ZUS  
z 1.480 dni w 2010 r, 1506 dni w 2011 r. do 1.657 dni w 2012 r. W I półroczu br. 
średni czas realizacji tytułów przekazanych przez ZUS to 1.624 dni. 

[Dowód: akta kontroli str. 240; 265-272] 

W ocenie NIK wydłużenia czasu realizacji tytułów wystawionych przez ZUS nie 
mogą usprawiedliwiać okoliczności podnoszone w wyjaśnieniach  Kierownik Działu 
Egzekucji, zgodnie z którymi przyczyną ich było prowadzenie postępowań 
egzekucyjnych na podstawie tytułów wystawionych w latach poprzednich, co do 
których niejednokrotnie brak jest możliwości wyegzekwowania należności oraz 
jednoczesny obowiązek prowadzenia postępowań na podstawie tytułów 
wpływających do Urzędu na bieżąco, a średni czas prowadzenia postępowań  
w tytułach zamkniętych wydłuża się, im starsze tytuły ulegają zakończeniu. 
Okoliczności takie nie mają charakteru nadzwyczajnego i przy właściwej organizacji 
pracy nie powinny mieć wpływu na realizację zadań Urzędu.  

[Dowód: akta kontroli str. 546] 

1.2. Przychody z egzekucji w latach 2010 – 2012 wynosiły 30.743 tys. zł,  
z tego 10.380 zł w 2010 r., 10.449 tys. zł w 2011 r. i 9.914 tys. zł w 2012 r. 
Przychody uzyskane z egzekucji w 2012 r. były o 5,1% niższe od przychodów 
osiągniętych w roku 2011, co - jak wyjaśniła Naczelnik - było konsekwencją 
wyegzekwowania mniejszych kwot na podstawie większej liczby zajęć oraz 
posiadania do realizacji dużej ilości tytułów obejmujących zaległości przedawnione 
lub wierzytelności nieściągalne13. 
W podziale na zastosowany środek egzekucji14 największą kwotę przychodów  
w wysokości 15.567 tys. zł Urząd uzyskał w latach 2010 – 2012 z egzekucji 
wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych dłużników. 
Drugim, co do wielkości źródłem przychodów, była egzekucja z pieniędzy.  
W latach 2010 – 2012 wyegzekwowano, z zastosowaniem tego środka, łącznie 
7.651 tys. zł. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw 
majątkowych dłużników była trzecim co do wielkości źródłem przychodów 
uzyskanych z egzekucji w latach 2010-2012 i wyniosła łącznie 5.649 tys. zł. 
Egzekucja należności z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia 
emerytalnego, ubezpieczenia społecznego oraz z ruchomości stanowiła najmniejszy 
udział w przychodach i w latach 2010 – 2012 i wyniosła 1.876 tys. zł. W I półroczu 
2013 r. na przychody uzyskane z egzekucji, wynoszące 6.838 tys. zł. składały się 
4.104 tys. zł wyegzekwowane w drodze zajęć rachunków bankowych i wkładów 
oszczędnościowych, 1.323 tys. zł wyegzekwowane z pieniędzy pobranych 
bezpośrednio od dłużników, 1.048 tys. zł pochodzące z zajęć wierzytelności 
pieniężnych i innych praw majątkowych oraz 363 tys. zł uzyskane z zajęć 
wynagrodzeń za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, ubezpieczenia 
społecznego oraz ruchomości. 

[Dowód: akta kontroli str. 89-94;239;257-260] 

2.1. Na podstawie poddanych kontroli 60 tytułów wykonawczych, z czego  
40 wybrano losowo15 z bazy Urzędu, których egzekucję zakończono w 2012 r.  
i w I półroczu 2013 r. oraz 20 tytułów dobranych w sposób celowy o największej 
                                                      
13 W roku 2012 Urząd zakończył 20.377 tytułów wykonawczych, których wyegzekwowanie było niemożliwe ze względu na ich 
przedawnienie lub ze względu na bezskuteczność prowadzonych postępowań. W roku 2011 z ww. powodów, zakończono 
16.591 postępowań, tj. o 3.786 tytułów mniej. 
14 Kwoty przychodów nie uwzględniają wpłat dokonanych przez zobowiązanych bezpośrednio na rzecz wierzyciela oraz 
zapłaty zobowiązań w wyniku przesłania wierzycielowi tytułu wykonawczego (tj. bez stosowania środków przewidzianych  
w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji [Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.]). 
15 10 tytułów zakończonych w systemie Egapoltax kodem E0 (zakończone zapłatą), 15 tytułów zwróconych na skutek 
nieściągalności zakończonych w systemie Egapoltax kodem E9; pięć tytułów wycofanych lub zwróconych bez realizacji 
zakończonych w systemie kodem E14 i E16 (w I półroczu 2013 r. w bazie Urzędu nie odnotowano tytułów skierowanych do 
realizacji przez ZUS, zakończonych symbolem E14 i E16) w związku z powyższym wylosowano dodatkowo pięć tytułów z bazy 
zakończonych symbolem E9); 10 tytułów skierowanych do egzekucji przez ZUS, zakończonych w inny niż ww. sposoby. 
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wartości, skierowanych do Urzędu w latach 2012 – 2013 (I półrocze) przez ZUS 
O/Chorzów 16, ustalono, że: 
 - w próbie pięciu tytułów wycofanych lub zwróconych bez realizacji17, stwierdzono 
jeden przypadek dopuszczenia do przedawnienia wierzytelności ZUS objętej tytułem 
nr 11619/2001 (US 88020) w kwocie 88,62 zł18 wynikający z niepodjęcia czynności  
i niezastosowania skutecznego środka egzekucyjnego w ciągu 10 lat od daty 
wpływu sprawy do Urzędu, 

                               [Dowód: akta kontroli str. 76-77; 280-282, 792, 794, 799; 802;806-807] 

- w próbie poddanych kontroli 23 tytułów wykonawczych19 stwierdzono, że pierwszą 
czynność egzekucyjną licząc od daty ich wpływu do US, podjęto: w ośmiu 
przypadkach (tj. 34,8% próby) do 30 dni, w czterech przypadkach (tj. 17,4% próby) 
od 31 do 60 dni, w dwóch przypadkach (tj. 8,7% próby) od 61 do 100 dni,  
a w sześciu przypadkach (tj.26,1% próby) - powyżej 100 dni. Czynności 
egzekucyjnych nie podjęto w trzech przypadkach ze względu na: zawieszenie  
w dwóch przypadkach20 prowadzonego postępowania wobec dłużnika po wpływie 
tytułów do Urzędu i w jednym przypadku21 ze względu na przekazanie tytułu 
wykonawczego innemu organowi do łącznego prowadzenia egzekucji. 

[Dowód: akta kontroli str. 792, 794, 799, 802;806] 

2.2. Analizując 15 postępowań egzekucyjnych zakończonych umorzeniem22 
stwierdzono, że organ egzekucyjny aktywnie poszukiwał informacji o majątku 
ruchomym i nieruchomym zobowiązanych. Informacji zasięgano w instytucjach 
zewnętrznych gromadzących przedmiotowe dane takich jak Centralna Ewidencja 
Pojazdów i Kierowców23, Wydziały Urzędu Miasta (ewidencji ludności, ewidencji 
gruntów i nieruchomości), Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych. Przed 
wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania ponownie weryfikowano 
posiadane informacje. Wnioski o wyjawienie majątku złożono wobec czterech 
dłużników, których postępowania prowadzono w oparciu o tytuły wybrane w sposób 
celowy do badania. Kierownik Działu Egzekucji wyjaśniła, że w przypadku 
sądowego wyjawienia majątku dłużników„(…) postępowania trwają dość długo i nie 
dają efektu ustalenia majątku lecz z reguły potwierdzają jedynie już ustaloną 
sytuację dłużnika”. 

[Dowód: akta kontroli str. 547-548; 828] 

2.3. W odniesieniu do objętych badaniem 10 tytułów wykonawczych24 stwierdzono, 
że w Urzędzie prawidłowo stosowano zasadę określoną w art. 7 § 2 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym, zgodnie z którym organ egzekucyjny stosuje środki 
egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiązku, a spośród 
kilku takich środków - środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego. Stwierdzono 
bowiem, że w przypadku 5 dłużników zastosowano środek egzekucji w postaci 
egzekucji z pieniędzy, w trzech przypadkach dokonano zajęcia wierzytelności,  

                                                      
16Należność główna 60 tytułów objętych badaniem wyniosła 647.120,82 zł, z czego w 40 wylosowanych tytułach z zakończoną 
egzekucją przez US wynosiła 20.090,42 zł, a należność główna 20 tytułów skierowanych do realizacji przez ZUS wynosiła 
627.030,40 zł.  
17 Należność główna pięciu tytułów wynosiła 2.484,22 zł.  
18 Należność przedawniona stanowiła 3,6% wartości próby, natomiast przedawnienie jednego z pięciu tytułów stanowiło  
20,0%  ilości badanej próby. 
19 Wybranych spośród 60 tytułów wykonawczych, z których 23 wpłynęły do Urzędu w okresie od 1 stycznia 2012 r.  
do 30 czerwca 2013 r., należność  główna tych 23 tytułów wynosiła  627.537,00 zł. 
20 TW o numerach: 4060012024922 oraz 4060012034970. 
21 TW o numerze 4060012011606. 
22 Z poddanych analizie 60 tytułów wykonawczych. 
23 Zwana dalej: CEPiK.. 
24 Wybranych z poddanych analizie 60 tytułów wykonawczych zakończonych w latach 2012-2013 zapłatą zobowiązań  
o należności 3.291,80 zł (w tym: należność główna - 1.956,70 zł, odsetki - 1.160,70 zł i koszty egzekucyjne -174,40 zł), 
Egzekucję tytułu wykonawczego nr 11821/2003 (US 209594), zakończono przed okresem objętym kontrolą. Zamknięcia 
sprawy w systemie Egapoltax dokonano w 2013 r 
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a w jednym przypadku dłużnik sam dokonał spłaty zobowiązania po otrzymaniu 
tytułu wykonawczego.  

[Dowód: akta kontroli str.396-426; 792-793] 

2.4. Dokumentowanie czynności egzekucyjnych w systemie Egapoltax prowadzono 
w sposób odzwierciedlający informacje zawarte w tytułach. Czynności podjęte 
wobec dłużników oraz rozliczanie służb w systemie rejestrowano bez zbędnej 
zwłoki, zgodnie z zarządzeniem Nr 7 NUS z dnia 15 marca 2007 r.,  za wyjątkiem 
nierzetelnego odnotowania siedmiu (46,7%) dat wydania postanowień o umorzeniu 
na 15 tytułów zakończonych umorzeniem.  

[Dowód: akta kontroli str. 77-88, 795-795,828] 

2.5. W przypadku skontrolowanych 10 tytułów wykonawczych25 stwierdzono, że 
Urząd prawidłowo wyliczył i pobrał od dłużników kwoty kosztów egzekucyjnych  
w łącznej wysokości 174,40 zł. 

 [Dowód: akta kontroli str. 396-426; 793] 

3 Na podstawie 10 badanych tytułów wykonawczych26 zakończonych 
wyegzekwowaniem należności stwierdzono, że pobrane kwoty były odprowadzane 
na rzecz wierzyciela terminowo, zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Naczelnika Urzędu 
Skarbowego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie instrukcji rozliczania rachunkowo-
kasowego poborców skarbowych. W pięciu przypadkach, poborcy dokonali poboru 
kwot od zobowiązanych, a środki wpłacili na rachunek wierzyciela: w trzech 
przypadkach w tym samym dniu, w dniu następnym w jednym przypadku oraz po 
trzech dniach od daty pobrania w jednym przypadku27. W przypadku czterech 
tytułów, wyegzekwowanych poprzez zajęcie innych wierzytelności, wpłata 
wierzytelności na rachunek wierzyciela następowała od trzech do 14 dni od daty 
wpływu środków na rachunek US. 

[Dowód: akta kontroli str.570-590;793] 

4. Na podstawie 20 tytułów skierowanych do egzekucji przez ZUS w latach  
2012-2013 (I półrocze) o kwocie należności w wysokości 627.030,40 zł, 
stwierdzono, że od momentu ich wpływu Naczelnik wyegzekwował kwotę 
317.968,24 zł, z której 55.661,72 zł (17,5%) przekazano na należności ZUS,  
262.206,52 zł (82,5%) - na należności podatkowe ,a 100,00 zł na rzecz innych 
wierzycieli. Wartość zobowiązań dłużników wobec ZUS na dzień wpływu badanych 
tytułów do Urzędu wynosiła 10.576.316,72 zł, a wobec US 1.697.789,15 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 819;827] 

5. Prawidłowość obciążania ZUS kosztami egzekucyjnymi prowadzonych 
postępowań sprawdzono na 15 TW zakończonych umorzeniem. Stwierdzono,  
że w postanowieniach Naczelnika Urzędu prawidłowo naliczono ich wysokość  
(w jednym przypadku28 nie wydano postanowienia o obciążeniu wierzyciela 
kosztami prowadzonego postępowania ze względu na wyegzekwowanie ich w toku 
postępowania od dłużnika. 

[Dowód: akta kontroli str. 591-788] 

6. Systemy informatyczne, wymienione w punkcie 7 niniejszego Wystąpienia, 
umożliwiały w sposób bieżący i pełny monitorowanie procesu egzekucji. W dostępie 
do systemu Egapoltax, w latach objętych kontrolą, nie było dłuższych przerw29. 

[Dowód: akta kontroli str. 547-548; 817-818] 

                                                      
25 Wybranych z poddanych analizie 60 tytułów wykonawczych, w stosunku do których wyegzekwowano należność w okresie 
od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. 
26 Z poddanych analizie 60 tytułów wykonawczych. 
27 W tym tytuł nr 11821/2003 (US 209594), zapłacony 29 listopada 2007 r., zamknięty w systemie Egapoltax z datą 19 kwietnia 
2013 r. 
28 Dotyczy TW o numerze 14086/2001 (US 32878). 
29 Powyżej dwóch dni. 
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7. W celu zwiększenia efektywności egzekucji w Urzędzie od 2012 r. wprowadzono 
plany pracy dla Działu Egzekucji Administracyjnej oraz harmonogramy pracy dla 
pracowników tego Działu, zakładające osiągnięcie określonego poziomu 
wskaźników. Planami i monitorowaniem osiąganych wskaźników objęto realizację 
takich zadań szczegółowych jak: wysyłanie wniosków o wpis do rejestru dłużników, 
efektywność egzekucji należności podatkowych i należności ogółem, podejmowanie 
środków egzekucyjnych poprzez zajęcie wierzytelności, pobór gotówki, zajęcie  
i sprzedaż ruchomości w ramach przydzielonych TW, kierowanie TW do  
służby, sporządzanie wniosków o sądowe wyjawienie majątku i o przerzucenie 
odpowiedzialności na osoby trzecie, rozpatrywanie środków zaskarżenia, 
podejmowanie czynności i zastosowanie środków w celu zabezpieczenia należności 
podatkowych, wykonywanie orzeczeń dotyczących przepadku przedmiotów na 
własność Skarbu Państwa oraz podejmowanie czynności dotyczących realizacji 
majątkowej represji karnej. Stopień realizacji zadań szczegółowych monitorowano, 
opracowując na ich podstawie analizy osiągniętych wskaźników i ich odchylenia od 
wielkości zakładanych. 

[Dowód: akta kontroli str. 179-219] 

W ramach pozostałych działań mających zwiększyć efektywność prowadzonych 
postępowań, zapewniono pracownikom bezpośredni dostęp do bazy CEPiK, 
wprowadzono kody kreskowe, służące szybkiej ewidencji tytułów, udostępniono 
aplikacje: „CERBER”30, „e-ORUS”31. Wdrożono program „Egzekucja”32 oraz program 
„Sumy depozytowe”33. 

[Dowód: akta kontroli str. 89-94; 815-816] 

8. W latach 2012-2013 (I półrocze) Izba Skarbowa w Katowicach nie 
przeprowadzała w Urzędzie kontroli prawidłowości prowadzenia i przebiegu 
postępowań egzekucyjnych. W ramach pozostałych kontroli wewnętrznych 
przeprowadzonych przez pracowników Urzędu, w oparciu o wytypowane obszary 
ryzyka nie kontrolowano prawidłowości prowadzenia postepowań egzekucyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 63-64; 90-91] 

 

9. W okresie kontrolowanym nie wpłynęły z Oddziału ZUS w Chorzowie skargi lub 
zażalenia na przebieg czynności egzekucyjnych realizowanych przez Urząd. 

[Dowód: akta kontroli str. 65-72] 

10. Wykonując obowiązek wynikający z art. 96 ust.1 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych34, Urząd przekazywał posiadane 
informacje o stwierdzonych przypadkach naruszania przepisów ww. ustawy. 
W latach 2012 – 2013 (I półrocze) Urząd sześciokrotnie informował ZUS  
o nieprawidłowościach dotyczących odprowadzania składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne przez płatników (4 informacje) oraz zasadności przyznanych 
świadczeń rentowych i emerytalnych (2 informacje). 

[Dowód: akta kontroli str. 273-279] 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
 

                                                      
30 Program służący ustaleniu aktualnych rachunków bankowych dłużników. 
31 Program służący do wprowadzania i pobierania zbiorczych informacji o zobowiązanych uzyskanych w toku prowadzonych 
postępowań przez Urząd. 
32 Program ułatwiający ustalenie dodatkowych informacji o dłużnikach zawartych w systemach CEPiK i ZUS. 
33Program do rozliczania przelewów i wpłat. 
34 Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. Podejmowanie pierwszych czynności egzekucyjnych w prowadzonych przez 
organ egzekucyjny postępowaniach po upływie 60 dni w odniesieniu do 8 (34,8 %)  
z 23 skontrolowanych tytułów wykonawczych35, co wskazuje na niedopełnienie 
obowiązku określonego w art. 35 Kpa, zgodnie z którym organy administracji 
publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (§1),  
a załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić 
nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (§3). 

W ww. ośmiu przypadkach czynności egzekucyjne, zmierzające do zastosowania 
środka egzekucyjnego, podjęto: w dwóch przypadkach36 (25,0%) w terminie  
od 61 do 100 dni, a w sześciu przypadkach (tj.75,0 %) - powyżej 100 dni od daty 
wpływu tytułów wykonawczych do Urzędu, z tego  w dwóch przypadkach37 nadanie 
biegu tytułom nastąpiło w terminie pomiędzy 101 a 200 dniem od dnia ich wpływu  
do Urzędu, w dwóch przypadkach3839 - pomiędzy 201 a 300 dniem od daty wpływu, 
a w dwóch  przypadkach40 - pomiędzy 301 a 400 dniem od daty ich wpływu do 
Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli str.792;806, 815-816; 819] 

Naczelnik w wyjaśnieniu przyczyn powyższego wskazała przeciążenie pracowników 
oraz dużą liczbę prowadzonych spraw przez Urząd.  

[Dowód: akta kontroli str. 815-816] 

NIK zwraca uwagę, że stwierdzona nieprawidłowość nie narusza jedynie obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego ale odnosi się 
również do harmonogramów pracy Działu Egzekucji w zakresie realizacji zadań  
i mierników, w których zakładano poprawę wskaźnika wszczynania egzekucji 
poprzez skrócenie czasu w podejmowaniu czynności egzekucyjnych dla wszystkich 
TW do 21 dni41 od daty ich wpływu. 

[Dowód: akta kontroli str. 200] 

2. Dopuszczenie do przedawnienia wierzytelności ZUS w wysokości 88,62 zł42 na 
skutek niezastosowania w czasie 10 lat skutecznego środka egzekucyjnego, 
stwierdzone w jednym43 (tj. 20,0% badanej próby) z pięciu tytułów o należności 
głównej 2.484,22 zł, wycofanych lub zwróconych bez realizacji należności, który 
Urząd otrzymał w dniu 22 października 2001 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 77; 462-471, 563] 

Z wyjaśnień Inspektor prowadzącej sprawę oraz Kierownika Działu Egzekucji, 
wynika, że przedawnienie wierzytelności ZUS, objętej tym tytułem, nastąpiło  
w wyniku nieodnalezienia i nieprzekazania przedmiotowego tytułu do aktualizacji 
wierzycielowi w 2012 r.  

 [Dowód: akta kontroli str. 464, 556 – 557, 562] 

                                                      
35 Są to tytuły, które wpłynęły do Urzędu w latach 2012 – 2013 (do końca I półrocza). Należność główna z 23 tytułów 
wykonawczych wynosiła 627.537,00 zł, a należność główna z 8 tytułów wykonawczych wynosiła 110.872,30 zł, tj. 17,7%. 
36 TW o numerach: 4060011012499, 4060012031805. 
37 TW o numerach: 4060013011266, 4060013025749. 
38 TW o numerze 4060011008090. 
39 TW o numerze 4060011008090 oraz czynności zmierzające do zastosowania środka egzekucyjnego w postępowaniu 
toczącym się w oparciu o tytuł nr 4060012002132 podjęto w 208 dniu po ustaniu okresu zawieszenia postępowania, które 
trwało od 15 maja do 14 listopada 2012 r. 
40 TW o numerach: 4060012031311, 4060012025055. 
41 Co prawda ww. próg istotności został wprowadzony dopiero w dniu 23 lipca 2012 r., jednak w ocenie NIK, jego określenie 
wynikało z dotychczasowych praktyk US w zakresie stosowania przepisów dyscyplinujących tok postępowania egzekucyjnego, 
zawartych w Kpa.  
42 tj. 3,5% wartości próby. 
43 nr 11619/2001 (US 88020) wystawiony w dniu 17 października 2001 r. z tytułu nieopłaconej składki na Fundusz 
Ubezpieczenia Zdrowotnego za luty 2001 r. 
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3. Nieuzasadnioną zwłokę w załatwieniu sprawy, polegająca na nieuzupełnieniu 
braków formalnych w tytule wykonawczym44 zwróconym do Urzędu w Chorzowie 
przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, który przejął do 
prowadzenia postępowanie zgodnie z właściwością miejscową. 
Ww. przypadek zwłoki stwierdzono w próbie 10 tytułów zakończonych w inny 
sposób45 o łącznej kwocie należności głównej 4.228,81 zł, a tytuł wykonawczy 
wobec którego stwierdzono nieuzasadnioną zwłokę stanowił 10,0% badanej próby. 

[Dowód: akta kontroli str. 77; 473-496] 

Z przedstawionej do kontroli dokumentacji wynikało, że ww. tytuł wykonawczy  
wraz z aktami postępowania przekazano pismem z dnia 4 stycznia 2013 r.  
nr EA-721-2/67/2013/JH do realizacji Naczelnikowi II US w Gliwicach. 
Dokumentacja (tj. tytuły wraz z aktami postępowania) została odebrana przez  
ten urząd w dniu 11 stycznia 2013 r. Ze względu na braki formalne Naczelnik  
II US zwrócił przedmiotowy TW pismem z dnia 21 stycznia 2013 r., z prośbą  
o uzupełnienie braków. Do 12 listopada 2013 r. braków nie usunięto i tytułu 
wykonawczego nie zwrócono Naczelnikowi II Urzędu Skarbowego w Gliwicach.  

[Dowód: akta kontroli str. 473 - 475] 

Kierownik Działu Egzekucji zeznała, że nie dokonano uzupełnienia braków 
formalnych w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy inspektora 
prowadzącego tę sprawę, prawie miesięczną przerwą w przejęciu obowiązków 
przez nowego pracownika, a tym samym brak formalnego przekazania spraw 
odłożonych „do załatwienia”. Dodała również, że (…) W chwili obecnej 
przedmiotowe TW zwrócone przez II US w Gliwicach są uzupełniane o braki  
i zostaną odesłane do końca przyszłego tygodnia tj. 12 – 13 grudnia br.” 

[Dowód: akta kontroli str. 556] 

W tym przypadku Urząd nie wypełnił obowiązku zawartego art. 12 § 2 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego46, tj. nie podjął działań 
sprawnie i szybko w przypadku załatwienia sprawy, która nie wymagała zbierania 
dodatkowych dowodów, informacji lub wyjaśnień i tym samym winna zostać 
załatwiona niezwłocznie. Skutkiem nieodesłania, uzupełnionego o braki formalne 
tytułu wykonawczego Naczelnikowi Drugiego US w Gliwicach, było opóźnienie  
w prowadzeniu postępowania wobec dłużnika przez Urząd w Gliwicach 
o ponad 11 miesięcy. 

 
4. Nierzetelne udokumentowanie w systemie Egapoltax daty wydania  
postanowień o umorzeniu postępowań egzekucyjnych stwierdzone w siedmiu  
z 15 skontrolowanych tytułów47 zakończonych umorzeniem (46,7% wielkości próby  
i 64,3% jej wartości). W ww. siedmiu przypadkach stwierdzono jeden przypadek 
umorzenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego i zamknięcia tytułu 
wykonawczego w elektronicznym systemie Egapoltax bez wydania postanowienia,  
o którym mowa art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz 
sześć przypadków zamknięcia postępowań ze znacznym wyprzedzeniem  
w stosunku do daty wydania postanowień Naczelnika o ich umorzeniu.  

[Dowód: akta kontroli str. 77, 794-795] 

W przypadku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na podstawie tytułu 
wykonawczego o numerze EB-69/2005 z dnia 21 października 2005 r. na kwotę 
należności głównej w wysokości 5.051,90 zł, który wpłynął do Urzędu w dniu  

                                                      
44 nr Wp-4053/2005 (US 240584), o wartości 31,50 zł (tj. 0,7% wartości próby) 
45 Jak w przypisie 16. 
46 Dz. U. z 2013 r. poz. 267, dalej zwany Kpa 
47 O kwocie należności głównej 11.352,69 zł. 
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27 października 2005 r. (US 191083) prowadzone w systemie Egapoltax 
postępowanie zakończono w dniu 27 czerwca 2013 r. bez wydania postanowienia 
organu egzekucyjnego w trybie przewidzianym w art. 59 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

[Dowód: akta kontroli str. 444–446;795] 

W przypadku sześciu postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie 
tytułów wystawionych przez ZUS o numerach: W/8-17170/2005 z dnia 13 grudnia 
2005 r.48; W/8-14221/2007 z dnia 24 września 2007 r.49; W/8-659/2006 z dnia  
26 stycznia 2006 r.50; W/8-736/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r.51; W/8-6272/2006  
z dnia 11 maja 2006 r.52 oraz W/8-6279/2006 z dnia 11 maja 2006 r.53 dokonano 
zamknięcia postępowań w systemie Egapoltax z wyprzedzeniem 20, 52 i 144 dni  
(w przypadku 4 tytułów) w stosunku do daty wydania postanowień Naczelnika US  
w sprawie ich umorzenia.  

[Dowód: akta kontroli str. 432–433;437-439;447-454;599-606;675-680;751-759] 

W sprawie tytułów zamkniętych w systemie na 144 dni przed wydaniem 
postanowienia Naczelnika w sprawie ich umorzenia54, notatkę służbową spisała oraz 
złożyła zeznania Starszy Inspektor w Dziale Egzekucji. W wyjaśnieniach podała,  
że było to spowodowane natłokiem „(…) innych spraw do szybkiej realizacji, (…).  
W połowie lipca wykorzystałam urlop wypoczynkowy. Po powrocie z urlopu 
zgromadziły się inne sprawy do załatwienia. O postanowieniu (…) zapomniałam”. 

[Dowód: akta kontroli str. 333-335; 374-379;751-759] 

W sprawie zamkniętych w systemie w dniach 5 października i 3 lipca 2012 r. 
prowadzonych postępowań na podstawie TW o numerze W/8-14221/2007 o 52 dni 
wcześniej i W/8-17170/2005 o 20 dni wcześniej niż wydane w tej sprawie 
postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego55, Inspektorzy w Dziale Egzekucji 
prowadzący tę sprawę zeznali, że nie przypominają sobie okoliczności powstania 
ww. nieprawidłowości. 

[Dowód: akta kontroli str. 337-338;340-341;353-358;362-365; 607-669;675-680] 

Odpowiedzialna za organizowanie pracy i kierowanie całością spraw w podległej 
komórce oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem czynności przez podległych 
pracowników, Kierownik Działu Egzekucji nie potrafiła wyjaśnić powodów, dla 
których doszło do ww. nieprawidłowości i wyjaśniła, że „(…) Były to błędy 
pracowników, o których mnie nie poinformowano (…)”.  Stwierdziła ponadto, że data 
zamknięcia postępowań w systemie Egapoltax ma wpływ na miernik monitorujący 
EG.CTP56 - średni czas trwania postępowań egzekucyjnych, , a „(…)zamknięcie tych 
TW w systemie Egapoltax zgodnie z datą wydania postanowienia, wydłużyłoby czas 
trwania postępowań egzekucyjnych do przedmiotowych spraw, a co za tym idzie 
również średniego czasu trwania postępowania egzekucyjnego prowadzonego na 
podstawie TW skierowanych przez ZUS”. 

[Dowód: akta kontroli str. 5-6; 28; 36; 555; 817-818] 

Powyższe świadczy o nierzetelnym wypełnianiu obowiązków przez inspektorów 
Działu Egzekucji oraz o braku skutecznej kontroli i nadzoru ze strony Kierownika 
Działu Egzekucji w obszarze dotyczącym zamykania postępowań egzekucyjnych  

                                                      
48 Data wpływu do tut. US w dniu 3 stycznia 2006 r. – nr 196457. 
49 Data wpływu do tut. US w dniu 8 października 2007 r. – nr 272250. 
50 Data wpływu do tut. US w dniu 13 lutego 2006 r. – nr 203091. 
51 Data wpływu do tut. US w dniu 13 lutego 2006 r. – nr 203168. 
52 Data wpływu do tut. US w dniu 2 czerwca 2006 r. – nr 212841. 
53 Data wpływu do tut. US w dniu 2 czerwca 2006 r. – nr 212848. 
54 Postanowieniem Naczelnika Urzędu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wydanym w dniu 19 listopada 2013 
r. umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika na podstawie 247 innych tytułów. 
55 Postanowieniem Naczelnika Urzędu w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z dnia 26 listopada 2012 r. 
zakończono postępowanie toczące się wobec dłużnika w oparciu o 152 tytuły wykonawcze. 
56 Średni czas trwania postępowań egzekucyjnych dla tytułów zakończonych. 
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w systemie Egapoltax, zakończonych w trybie art. 59 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

[Dowód: akta kontroli str.5-6;289-304] 

Skutkiem opisanych nieprawidłowości, związanych z zamykaniem prowadzonych 
postępowań w systemie z wyprzedzeniem w stosunku do wydanych przez organ 
egzekucyjny postanowień o ich umorzeniu w ww. przypadkach było skrócenie 
średniego czasu trwania prowadzonych spraw w systemie Egapoltax na podstawie 
przedmiotowych sześciu tytułów z 2.56657 do 2.458 dni58, tj. średnio o 108 dni. 
 
5. Niewydanie przez organ egzekucyjny postanowień o umorzeniu kosztów 
egzekucyjnych w sytuacji umorzenia prowadzonego postępowania w przypadkach 
przewidzianych w art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. W próbie  
15 postępowań zakończonych umorzeniem, o kwocie należności głównej  
11.352,69 zł, stwierdzono, że w trzech przypadkach (tj. 20% próby) postępowań 
prowadzonych na podstawie trzech tytułów59 o kwocie należności głównej  
w wysokości 2.531,42 zł (tj.22,3% wartości próby), organ egzekucyjny po wydaniu 
postanowienia o ich umorzeniu, nie sporządził postanowień o obciążeniu wierzyciela 
kosztami postępowania egzekucyjnego i jednocześnie nie wydał w ww. sprawie 
zgodnie z art. 64e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym postanowienia  
o umorzeniu ww. kosztów. Kwota kosztów umorzonych postępowań, którymi nie 
obciążono wierzyciela oraz nie dokonano ich umorzenia wyniosła łącznie 335,04 zł. 

[Dowód: akta kontroli str.434,591-598;670-674] 

Inspektor, prowadzący sprawy dwóch pierwszych tytułów zeznał, że zapomniał 
sporządzić postanowienie o umorzeniu kosztów. Natomiast w przypadku niewydania 
postanowienia w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie TW  
nr 131704 zeznał, że postanowienia nie wydano ze względu na małą kwotę 
kosztów. 
Naczelnik Urzędu wyjaśniła, że żadnych poleceń dotyczących niesporządzania 
postanowień o umorzeniu kosztów egzekucyjnych w przypadku ich niskiej wartości, 
ani ustnie ani pisemnie,  nie wydała. 

[Dowód: akta kontroli str. 815-816] 
Prowadząca sprawę na podstawie TW nr 225159 wyjaśniła, że, w czasie, kiedy 
należało wydać postanowienie o umorzeniu kosztów (po upływie terminu na 
wniesienie zażalenia przez wierzyciela na umorzenie postępowania egzekucyjnego), 
długotrwale była nieobecna w pracy, a po powrocie została przeniesiona na 
stanowisko w Dziale Egzekucji, obsługujące inny rejon egzekucyjny. Powyższe 
wskazuje , na nierzetelne wypełnianie obowiązków przez pracowników Wydziału 
Egzekucji, wynikających z zakresów czynności oraz brak skutecznego nadzoru nad 
wykonywanymi zadaniami ze strony Kierownika tego Działu.  

[Dowód: akta kontroli str.593;598;674;790-791] 
Zaniechanie sporządzenia postanowień o obciążeniu kosztami postępowań 
egzekucyjnych, a w przypadku ich niewydania umorzeniu kosztów egzekucyjnych 
było niezgodne z art. 64c § 7 oraz art.64e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, 
które dla skuteczności wykonania obowiązku ciążącego na organie egzekucyjnym 
wymaga wydania postanowień w odniesieniu do zakończonych w tym trybie 
postępowań egzekucyjnych. 
 
6. Nieprawidłowy (nieproporcjonalny) był podział wyegzekwowanych kwot 
należności na ich wierzycieli. Z należności w kwocie 627.040,40 zł objętych  

                                                      
57 Liczone od daty wpływu tytułu wg systemu Egapoltax do dnia wydania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postanowienia 
w sprawie umorzenia postępowania. 
58 Liczony od daty wpływu tytułu wg systemu Egapoltax do dnia zamknięcia postępowania wg daty z systemu. 
59 TW nr: W/8-1173/200 (US 65084), 6371 (US 131704) oraz W/8-10048/2006 (US 225159). 
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ww. tytułami skierowanymi do egzekucji przez ZUS w latach 2012-2013 (I półrocze)  
o kwocie należności głównej w wysokości 627.030,40 zł organ egzekucyjny 
wyegzekwował od podmiotów kwotę 314.868,24 zł. Zgodnie z art. 115 § 6  
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, w sytuacji kiedy wyegzekwowane kwoty na 
podstawie tytułów nie wystarczają na pokrycie w całości wszystkich należności, 
należności te zaspokajane są proporcjonalnie do wysokości każdej z nich. 
Z wyegzekwowanej kwoty, 55.661,72 zł przekazano na należności ZUS (tj. 17,7% 
kwoty wyegzekwowanej) i 259.206,52 zł na należności podatkowe (tj. 82,3% 
wyegzekwowanej kwoty), w sytuacji gdy  
podmioty, których dotyczyły tytuły wykonawcze, na dzień ich wpływu do Urzędu były 
zobowiązane wobec ZUS na kwotę 10.576.316,72 zł, a wobec Urzędu Skarbowego 
na kwotę 1.697.789,15 zł. 

[Dowód: akta kontroli str. 827] 
Kierownik Działu Egzekucji, jako powód takiego podziału wyegzekwowanych kwot, 
podała sposób rozliczania Urzędu przez Izbę Skarbową w Katowicach z osiągniętej 
efektywności przede wszystkim w zakresie egzekucji należności podatkowych oraz 
osiąganie przez Urząd wskaźników egzekucji z ustalonym planem pracy. 

 [Dowód: akta kontroli str.179-182;819] 
7. W próbie 60 tytułów o wartości należności głównej w wysokości 647.120,82 zł 
stwierdzono brak tytułu nr 6371/2004 z dnia 27 maja 2004 r.60 (1,7% próby)  
na kwotę należności głównej 31,70 zł wraz dokumentacją z prowadzonego 
postępowania zakończonego postanowieniem o jego umorzeniu. 

[Dowód: akta kontroli str.430-431; 594] 

Zgodnie załącznikami nr 1 i 2 do Instrukcji Ministra Finansów nr 34 z dnia  
30 października 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych w izbach skarbowych i składnic akt w urzędach skarbowych, ewidencja 
tytułów oraz akta spraw egzekucyjnych, jako dokumentacja niearchiwalna 
oznaczona symbolem B10 o czasowym znaczeniu praktycznym winna być 
przechowywana w komórce urzędu skarbowego przez lat 10 począwszy od dnia  
1 stycznia roku następnego po utracie przez tę dokumentację praktycznego 
znaczenia dla potrzeb izby lub urzędu skarbowego oraz dla celów kontrolnych. 
Kierownik Działu Egzekucji Beata Czajor zeznała, że „Do lutego 2012 r. było  
w naszym Urzędzie praktyką odsyłanie TW i akt postępowania do wierzyciela wraz  
z postanowieniem o umorzeniu postępowania (…).W lutym 2012 r. Dyrektor IS  
w Katowicach przysłał pismo, wskazując, że zwracanie wierzycielowi akt 
postępowań egzekucyjnych wraz z tytułami wykonawczymi zakończonymi 
umorzeniem jest niewłaściwe.(…) Na dzień dzisiejszy, wszystkie akta postępowań 
wraz z TW zakończonymi umorzeniem postępowań wobec dłużników są 
archiwizowane i dostępne stronom postępowania w tut. US zgodnie z KPA”. 

[Dowód: akta kontroli str. 555] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 
 
 

IV. Uwagi i wnioski 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 

                                                      
60 Przedmiotowy tytuł wykonawczy na kwotę należności głównej w wysokości 31,70 zł wpłynął do US w dniu 1 czerwca 2004 r. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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o Najwyższej Izbie Kontroli61, wnosi o podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie: 

1. Terminowego podejmowania czynności egzekucyjnych.  

2. Rzetelnego dokumentowania wydanych postanowień organu egzekucyjnego  
o zamknięciu postępowań egzekucyjnych, prowadzonych w systemie Egapoltax. 

3. Przestrzegania zasady podziału wyegzekwowanych należności w toku 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych w sposób proporcjonalny pomiędzy 
wszystkich wierzycieli, będących stronami postępowań w przypadkach 
określonych w art. 115 § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

 
V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 
 

                                                      
61 Dz. U. z 2012 r., poz.8, ze zm., zwanej dalej ustawą o NIK. 
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