
 
 

 
 

 
 
LRZ – 4101-13-01/2013 
Nr kontroli P/13/112 
 
 
 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

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 Rzeszowie 

Kontroler Marian Skrabalak – Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie nr 86344 
do przeprowadzenia kontroli z dnia 6 września 2013 r.                                                                                                                                                                             
                                                                                     (dowód: akta kontroli str.1,2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krystyna Domaradzka – Dyrektor Oddziału 
                                                                                (dowód: akta kontroli str. 3,4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, że Oddział – w porównaniu do stanu 

z 2010 r. – wystawiał, zarówno w 2011 i 2012 r., większą liczbę tytułów wykonawczych              
w zakresie dochodzenia należności z tytułu składek, a także większe były kwoty 
należności obejmowane tymi tytułami.  

Ocenę tę odniesiono także do prawidłowego rozliczania kosztów egzekucyjnych 
pomiędzy Oddziałem a organami egzekucyjnymi, w związku z dochodzeniem 
należności z tytułu składek, jak też do właściwie realizowanych uprawnień Oddziału    
w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek.      

Nieprawidłowościami, stwierdzonymi przez NIK, były - znacząco wzrastające –  
wielkości należności z tytułu niezapłaconych składek, wobec których Oddział nie 
podejmował działań egzekucyjnych, jak też zmniejszający się wskaźnik efektywności 
egzekucji, prowadzonej przez Oddział.  

Nieprawidłowa była także kontrola Oddziału w zakresie prowadzonych egzekucji 
przez urzędy skarbowe, która sprowadzała się wyłącznie do bilansowania 
niezrealizowanych tytułów, bez ustalania i analizowania przyczyn takiego stanu 
rzeczy, przy malejącym wskaźniku efektywności egzekucji, prowadzonej przez te 
urzędy.  

    

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 

1/ W kontroli ustalono wzrastające należności (zaległości) z tytułu składek wraz z odsetkami 
za zwłokę, kosztami egzekucyjnymi, kosztami upomnień i dodatkowymi opłatami. Na 
koniec czerwca 2013 r. wyniosły 228.753,2 tys. zł, i były wyższe w porównaniu do 
stanu: na koniec 2012 r. – o 49.023,7 tys. zł, tj. o 27,3 %; na koniec 2011 r. - 
o 68.833,9 tys. zł, tj. o 43 %, zaś na koniec 2010 r. - o 82.678,2 tys. zł, tj. o 56,6 %.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Zaległości wystąpiły w poszczególnych rodzajach składek. I tak, na koniec czerwca 
2013 r., należności z tytułu składek na: 

- fundusz ubezpieczeń społecznych (FUS) wynosiły 143.002,5 tys. zł, i były wyższe 
w porównaniu do stanu: na koniec 2012 r. – o 27.703,4  tys. zł, tj. o 24 %; na koniec 
2011 r. - o 38.765,5 tys. zł, tj. o 37,2 %; zaś na koniec 2010 r. - o 42.284,8 tys. zł, tj.     
o 42 %, 

- fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FPGŚP) 
wynosiły 17.336,4 tys. zł, i były wyższe, w porównaniu do stanu: na koniec 2012 r. –   
o 2.611,9 tys. zł, tj. o 17,7%; na koniec 2011 r. - o 4.596,9 tys. zł, tj. o 36,1 %, zaś na 
koniec 2010 r. – o 6.187,9 tys. zł, tj. o 55,5 %, 

- ubezpieczenia zdrowotne (UZ) wynosiły 67.921,7 tys. zł i były wyższe w stosunku 
do stanu: na koniec 2012 r. – o 2.611,9 tys. zł, tj. o 24 %; na koniec 2011 r. -  
o 25.292,8 tys. zł, tj. o 59,3 %, zaś na koniec 2010 r. - o 33.737,8 tys. zł, tj. o 98,7 %; 

- fundusz emerytur pomostowych (FEP) wynosiły 492,6 tys. zł i były wyższe,          
w porównaniu do stanu: na koniec 2012 r. – o 241,7 tys. zł, tj. o 9,3 %; na koniec  
2011 r. -  o 187,9 tys. zł, tj. o 56,9 %, na koniec 2010 r. - o 467,8 tys. zł, tj. o 986,3 %. 

            /dowód: akta kontroli str. 4-5, 15 - 30/ 
 
2/ W ramach prowadzonego dochodzenia należności z tytułu zaległych 

składek do załatwienia, we wszystkich rodzajach egzekucji (własnej, prowadzonej 
przez urzędy skarbowe, sądy i syndyków masy upadłościowej), skierowano w 2012 r - 
61.230 tytułów wykonawczych, tj. o 14.728 (o 24%) mniej niż w 2011 r. Skierowane 
do egzekucji tytuły wykonawcze obejmowały kwotę 52.961,43 tys. zł, tj. wyższą 
o 1.895,1 tys. zł (o 3,7 %) niż w 2011 r. 

Liczba tytułów wykonawczych skierowanych w 2010 r. do załatwienia 
we wszystkich rodzajach egzekucji wynosiła 46.748 i była mniejsza: o 29.211 
(o 62,5 %) niż w 2011 r. i o 14.482 (o 31 %) niż w 2012 r. Kwota, objęta w 2010 r. 
tytułami, wynosiła 41.081,15 tys. zł i była mniejsza 9.985,22 tys. zł (o19,55 %) niż         
w 2011 r. oraz o 11.880,28 tys. zł (o 22,43 %) niż w 2012 r. 

W I połowie 2013 r. skierowano do załatwienia we wszystkich rodzajach egzekucji 
24.034 tytułów wykonawczych, obejmujących kwotę 32.085,45 tys. zł.   

Zmniejszenie się liczby skierowanych do załatwienia tytułów wykonawczych 
wystąpiło głównie w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Oddział.  

W 2012 r. wystawiono do egzekucji własnej 34.529 tytułów wykonawczych, tj.         
o 18.069 (o 52,3%) mniej niż w 2011 r. Kwota objęta tytułami wykonawczymi w 2012 r. 
wynosiła 28.197,17 tys. zł i była o 2.219,45 tys. zł (o 7,9%) niższa niż w 2011 r. 

 W 2010 r. Oddział wystawił do załatwienia w ramach własnej egzekucji 22.726 
tytułów wykonawczych, tj. o 29.872 (o 131,4%) mniej niż w 2011 r. Tytuły wykonawcze 
w 2010 r. obejmowały kwotę 16.623,83 tys. zł – niższą o 13.792,79 tys. zł (o 82,9 %) 
niż w 2011 r. W I połowie 2013 r. skierowano do załatwienia, w ramach egzekucji 
własnej 10.890 tytułów wykonawczych, obejmujących kwotę 15.229,25 tys. zł. 

W 2012 r. wystawiono do załatwienia przez urzędy skarbowe 18.733 tytuły 
wykonawcze, tj. o 1.158 (o 6,6 %) więcej niż w 2011 r. Kwota, objęta tytułami 
skierowanymi  w 2012 r. do egzekucji przez urzędy skarbowe wynosiła 12.513 tys. zł 
i była o 3.011,37 tys. zł (o 31,85 %) wyższa niż w 2011 r.  

W 2010 r. wystawiono do załatwienia przez urzędy skarbowe 17.485 tytułów 
wykonawczych, tj. o 91 mniej niż w 2011 r. Kwota do wyegzekwowania, jaką 
obejmowały tytuły skierowane do urzędów skarbowych w 2010 r., wynosiła 9.188,82 
tys. zł i była o 301,81 tys. zł (o 3,18 %) mniejsza niż w 2011 r. W I połowie 2013 r. 
skierowano do załatwienia przez urzędy skarbowe 10.104 tytuły wykonawcze, na 
kwotę 10.184,88 tys. zł. 

W 2012 r. wystawiono do egzekucji w pozostałym trybie (sądowa, syndyk masy 
upadłościowej) łącznie 7.968 tytułów wykonawczych, tj. o 2.183 (o 27,4 %) więcej niż 
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w 2011 r. Kwota, objęta tytułami w 2012 r. do egzekucji w pozostałym trybie, wynosiła 
12.251,26 tys. zł i była o 1.092,15 tys. zł (o 8,9 %) wyższa niż w 2011 r. 
W 2010 r. wystawiono do załatwienia w pozostałym trybie 6.537 tytułów 
wykonawczych, tj. o 752 (o 13 %) mniej niż w 2011 r. Kwota, objęta tytułami 
skierowanymi w 2010 r. do takiej egzekucji, wynosiła 15.268,51 tys. zł i była                 
o 4.109,40 tys. zł (o 36,83 %) większa niż w 2011 r. W I połowie 2013 r. skierowano 
do egzekucji w pozostałym trybie 3.040 tytułów wykonawczych, obejmując nimi kwotę 
6.671,32 tys. zł. 

/Dowód: akta kontroli str. 6, 15 – 30/  
 
3/ Wskaźnik efektywności egzekucji we wszystkich rodzajach należności uległ 

zmniejszeniu, w porównaniu ze stanem w 2010 r., który wynosił w przypadku 
egzekucji prowadzonej przez: 

- Oddział - 30,51 %; w 2011 r. - 28,39 %; 2012 r. - 29,74 %; a w I połowie 2013 r. - 
15,14 %, 

- urzędy skarbowe - 16,02 %; w 2011 r. - 14,44 %, w 2012 r. - 12,39 %, 
a w I połowie 2013 r. - 4,49 %. 

 
Wskaźnik efektywności egzekucji poszczególnych należności wskazywał 

tendencję malejącą, zarówno w przypadku egzekucji prowadzonej przez Oddział oraz 
urzędy skarbowe. I tak, wskaźnik egzekucji prowadzonej przez:  

        
- Oddział – wynosił w 2010 r. w przypadku: składek na FUS - 29,43 %, składek na 
FPGŚP - 25,84 %, UZ – 35,59 %, FEP – 32,42 %,  

- w 2011 r. – składek na FUS – 28,76 %, na FPGŚP – 27,76 %, UZ – 27,45 %, 
FEP – 52,67 %,  

- w 2012 r. – składek na FUS - 29,67 %, na FPGŚP – 29,73 %, UZ – 29,94 %, 
FEP – 27,53 %,  

- w I połowie 2013 r. – składek na FUS – 15,14 %, na FPGŚP – 15,57 %, UZ – 
15,12 %, FEP – 0,16 %, 
- urzędy skarbowe – wynosił w 2010 r. – w odniesieniu do: składek na FUS – 
14,99 %, składek na FPGŚP – 21,55 %, UZ – 18,23 %, FEP – 40,14 %,  

- w 2011 r. – składek na FUS – 12,67 %, na FPGŚP – 21,17 %, UZ – 18,82 %, 
FEP – 38,55 %,  

- w 2012 r. – składek na FUS – 12 %, na FPGŚP – 18,01 %, UZ – 12,24 %, 
FEP – 49,25 %,  

- w I połowie 2013 r. – składek na FUS – 3,94 %, na FPGŚP – 9,38 %, UZ – 
4,92 %, FEP – 77,49 %. 

Przekazywanie należności do egzekucji urzędom skarbowym następowało 
w przypadkach nieskutecznej egzekucji własnej Oddziału lub braku możliwości 
jej prowadzenia przez Oddział. 

                 /Dowód: akta kontroli str. 7, 15 – 30/   
   
4/ W postępowaniu egzekucyjnym nie zrealizowano, wg stanu na koniec: 2010 r. - 

32.169 wystawionych tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 19.270,38 tys. zł;    
2011 r. – 52.702 wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 29.901,52 tys. zł; 2012 r. – 
40.683 wystawione tytuły wykonawcze, na kwotę 30.773,97 tys. zł; I połowy 2013 r. - 
18.930 wystawionych tytułów wykonawczych, na kwotę 15.002,76 tys. zł, z czego      
w przypadku:     

- Oddziału, na koniec: 2010 r. – 15.795 tytułów na kwotę 11.553,56 tys. zł, 
2011 r. – 37.665 tytułów na kwotę 21.781,34 tys. zł, 2012 r. – 24.260 tytułów na 
kwotę 19.811,33 tys. zł, I połowy 2013 r. – 10.104 tytułów na 10.184,8 tys. zł, 
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- urzędów skarbowych, na koniec: 2010 r. - 14.684 tytułów na kwotę 
7.716,82 tys. zł, 2011 r. – 15.037 tytułów na kwotę 8.120,18 tys. zł, 2012 r. – 
16.523 tytułów na kwotę 10.962,64 tys. zł, I połowy 2013 r. – 8.826 tytułów, na 
kwotę 4.817,88 tys. zł. 

 
Stwierdzono przy tym wydłużający się okres postępowań egzekucyjnych 

prowadzonych przez urzędy skarbowe. I tak, w okresie: 
- do 3 miesięcy – prowadzono 3.288 postępowań w 2010 r., 3.532 postępowania 

w 2011 r. (o 7,42 % więcej), 3.590 postępowań w 2012 r. (o 1,64 % więcej), 1.119 
- w I połowie 2013 r., 

- powyżej 3 do 6 miesięcy – 1.593 postępowań w 2010 r., 1.880 – w 2011 r.               
(o 18,02 % więcej), 1.701 – w 2012 r. (o 9,5 % mniej), 691 – w I połowie 2013 r., 

- powyżej 6 do 9 miesięcy – 1.056 postępowań w 2010 r., 1.409 – w 2011 r.              
(o 33,43 % więcej), 1.176 – w 2012 r. (o16,5 % mniej), 118 – w I połowie 2013 r., 

- powyżej 9 miesięcy do 1 roku – 1.019 postępowań w 2010 r., 1.088 – w 2011 r.       
(o 6,8 % więcej),1.027 – w 2012 r. (o 5,6 % mniej), 

- powyżej 1 do 1,5 roku – 1.942 postępowania w 2010 r., 1.825 – w 2011 r.               
(o 7 % mniej), 2.234 – w 2012 r. (o 22,41 % więcej), 295 – w I połowie 2013 r., 

- powyżej 1,5 roku do 2 lat – 359 postępowań w 2010 r., 379 – w 2011 r. (o 5,57 % 
więcej), 323 – w 2012 r. (o 14,8 % mniej), 161 – w I połowie 2013 r., 

- powyżej 2 do 3 lat – 1.996 postępowań w 2010 r., 1.319 – w 2011 r. (o 22,2 % 
mniej), 914 – w 2012 r. (o 30,7 % mniej), 601 – w I połowie 2013 r., 

- powyżej 3 lat – 5.557 postępowań w 2010 r., 5.664 – w 2011 r. (o 1,93 % więcej), 
13.932 – w 2012 r. (o 145,97 % więcej), 7.996 – w I połowie 2013 r. 

 
Na niską efektywność wszystkich rodzajów podjętej egzekucji wpłynęły czynniki 

związane z pauperyzacją płatników składek. W szczególności było to wynikiem: 
pogarszania się kondycji finansowej dłużników, braku u dłużników stałych źródeł 
dochodów, a także – utraty możliwości egzekucji, zaraz po jej wszczęciu, z zajętego 
prawa majątkowego, wskutek zamierzonych działań dłużnika polegających, m. in., na 
niedokonywaniu wpłat na posiadany rachunek bankowy lub na jego likwidacji; 
zwolnieniu z pracy po dokonaniu zajęcia wynagrodzenia, względnie – utraty prawa do 
świadczenia. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, poprawa wskaźników efektywności egzekucji 
uzależniona jest od tempa wdrażania egzekucji oraz zdolności rozeznania składników 
majątkowych dłużnika w przypadku egzekucji własnej, zaś w przypadku egzekucji 
prowadzonej przez naczelników urzędów skarbowych – środkiem służącym do 
poprawy wskaźnika efektywności egzekucji jest zwiększenie nacisku poprzez bieżący 
monitoring, którego w Oddziale nie prowadzono. W tym zakresie sprawność 
i skuteczność Oddziału nie jest wystarczająca. 

                           /Dowód: akta kontroli str. 6 – 7,  15 – 30/  
 
5/ Wpływy z wszystkich rodzajów egzekucji należności dłużnych wyniosły 

11.783,16 tys. zł w 2010 r., 17.623,12 tys. zł – w 2011 r. (o 49,56 % wyższe 
niż w 2010 r.), 14.419,35 tys. zł – w 2012 r. (o 22,22 % niższe niż w 2011 r.). 
W I połowie 2013 r. wpływy takie wyniosły 6.942,37 tys. zł. 

Podstawą wpływów z egzekucji były postępowania prowadzone przez Oddział, 
urzędy skarbowe, a także postępowania prowadzone w pozostałym trybie.  

Wielkość wpływów z egzekucji prowadzonej przez Oddział wynosiła 3.941,96 tys. zł - 
w 2010 r., 5.548,08 tys. zł - w 2011 r. (o 40,7 % więcej niż w 2010 r.), 
6.901,94 tys. zł - w 2012 r. (o 24,4 % więcej niż w 2011 r.). W I połowie 2013 r. 
wpływy z egzekucji prowadzonej przez Oddział wyniosły 2.538,12 tys. zł. 
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Oddział nie dysponował danymi w zakresie wyegzekwowanych wpływów 
z egzekucji, w podziale na zastosowane środki egzekucyjne, tj. z wynagrodzenia 
za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z wierzytelności 
pieniężnych oraz z rachunków bankowych.  

Podjęta w kontroli próba określenia przez Oddział wpływów z własnej egzekucji 
w podziale na zastosowane środki egzekucyjne nie zapewniła danych w stopniu 
wymaganym, tj. do wysokości uzyskanych wpływów z egzekucji w poszczególnych 
latach. Do pozyskania danych wykorzystano elektroniczną aplikację FW, będącą 
aplikacją rozliczeniowo-egzekucyjną, umożliwiającą – wg założeń – prowadzenie 
rozliczenia z płatnikami składek i bieżące kierowanie do egzekucji należności za 
okres od stycznia 1999 r., w oparciu o dane z zasobów KSI, będącego 
kompleksowym systemem informatycznym obsługującym ewidencję kont płatników 
składek i ubezpieczonych. Uzyskane z aplikacji FW dane, które zamieszczono      
w sprawozdaniach FW3a, nie wskazywały wielkości wpływów przy zastosowaniu 
poszczególnych środków egzekucyjnych za 2010 r., natomiast dane za 2011 r., 
2012 r. i I połowę 2013 r. w zakresie wpływów z poszczególnych środków 
egzekucyjnych nie pokrywały się w sumie z łącznymi wpływami z egzekucji, 
osiągniętymi w tych przedziałach czasowych przez Oddział. 
I tak, w:  

- 2011 r., z aplikacji FW i sprawozdania FW-3A wykazano, że takie wpływy 
z wynagrodzenia za pracę wynosiły 134,57 tys. zł, ze świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego – 30,56 tys. zł, z wierzytelności pieniężnych 72,48 tys. zł, 
z rachunków bankowych 3.033,94 tys. zł. Łączne wpływy ze środków 
egzekucyjnych wykazano w wysokości 3.271,55 tys. zł, podczas gdy wpływy 
z egzekucji własnej Oddziału wyniosły 5.548,08 tys. zł, tj. o 82, 87 % więcej, 

- 2012 r., z aplikacji FW i sprawozdania FW3A wykazano, że takie wpływy 
z wynagrodzenia za pracę wynosiły 202,48 tys. zł, ze świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego – 81,26 tys. zł, z wierzytelności pieniężnych 108,84 tys. zł, 
z rachunków bankowych 6.226,56 tys. zł. Łączne wpływy z tych środków 
wykazano w wysokości 6.619,14 tys. zł, podczas gdy wpływy z egzekucji własnej 
Oddziału wyniosły 6.901,94 tys. zł, tj. o 4,27 % więcej, 

- I połowie 2013 r., z aplikacji FW i sprawozdania FW3A wykazano, że takie 
wpływy z wynagrodzenia za pracę wynosiły 64,84 tys. zł, ze świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego – 50,00 tys. zł, z wierzytelności pieniężnych 
20,35 tys. zł, z rachunków bankowych 2.351,04 tys. zł. Łączne wpływy z tych 
środków wykazano w wysokości 2.486,23 tys. zł, podczas gdy wpływy z egzekucji 
własnej Oddziału wyniosły 2.538,12 tys. zł, tj. o 2,87 % więcej. 

 
Oddział nie posiadał zdolności do ewidencjonowania zastosowanych 

przez urzędy skarbowe środków egzekucyjnych w ramach prowadzonych 
egzekucji. Nie wypracował bowiem, wespół z urzędami skarbowymi, procedury 
przekazywania mu informacji o wielkości wpływów z egzekucji, przy zastosowaniu 
poszczególnych środków egzekucyjnych, tj. egzekucji z pieniędzy, wynagrodzenia 
za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia 
społecznego, z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, z innych 
wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych, a także z nieruchomości.  

 
Wg prowadzonych przez Oddział elektronicznych ewidencji, wpływy z egzekucji 

prowadzonej przez urzędy skarbowe wynosiły: 3.235,28 tys. zł - w 2010 r.,  
3.870,25 tys. zł - w 2011 r. (o 19,6 % więcej niż w 2010 r.), 3.152,91 tys. zł -          
w 2012 r. (o 18,5 % mniej niż w 2011 r.). W I połowie 2013 r. wpływy z tej 
egzekucji wyniosły 1.325,44 tys. zł. 
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Wpływy w ramach egzekucji sądowej i syndyka masy upadłościowej, zwanej 
egzekucją w pozostałym trybie, wyniosły w 2010 r. - 1.333 tys. zł, w 2011 r. – 
4.098,10 zł (o 207,43 % wyższe), w 2012 r. – 1.380,77 tys. zł (o 196,80 % mniej), 
zaś w I połowie 2013 r. – 452,89 tys. zł. 

W związku z wszczętą egzekucją wystąpiły przypadki dobrowolnych wpłat 
należności, wnoszonych przez dłużników do Oddziału. Wyniosły one: 3.272,92 tys. 
zł – w 2010 r., 4.106,69 tys. zł – w 2011 r. (wzrost o 25,47 %), 2.983,73 tys. zł –    
w 2012 r. (mniej o 37,63 %), zaś 2.625,92 tys. zł – w I połowie 2013 r.  

                      Dowód: akta kontroli str. 8 – 9, 15 – 30/   
 
6/ Na poziom wpływów, uzyskanych przez Oddział, przyczyniły się również 

wpłaty w ramach: 
- układów ratalnych, wynoszące 2.275,90 tys. zł – w 2010 r., 2.846,87 tys. zł –                       

w 2011 r., 3.463,26 tys. zł - w 2012 r. oraz 2.692,65 tys. zł – w I połowie 2013 r., 
- odroczonych terminów płatności, które wyniosły 58,71 tys. zł – w 2010 r. 

oraz 757,49 tys. zł w 2011 r., 
- restrukturyzacji zadłużenia wynoszące 28,85 tys. zł – w 2010 r. 
 
Udział wpływów z egzekucji, w łącznych wpływach uzyskanych w 2010 r., wyniósł 

83,3 %; w 2011 r. – 86,1 %, w 2012 r. – 77,3 %, zaś w I połowie 2013 r. – 72,05 %. 
                               /Dowód: akta kontroli str. 8 – 9, 15 – 30/ 
 
7/ Poniesione koszty egzekucji, w podziale na egzekucje prowadzone przez urzędy 

skarbowe i przez sądy lub syndyków masy upadłościowej, systematycznie malały:          
z 359 tys. zł w 2010 r. do 330 tys. zł w 2011 r. (o 0,28 %), do 229 tys. zł – w 2012 r.        
(o 0,3 %) i do 126 tys. zł w I połowie 2013 r.  

W Oddziale nie prowadzono wydzielonych faktycznych kosztów egzekucji własnych. 
Zgodnie z przyjętymi dla Oddziału zasadami rachunkowości, księgi rachunkowe 
prowadzone były w oparciu o zakładowy plan kont zawierający wykazy kont księgi 
głównej oraz ich powiązanie z pozycjami bilansu oraz rachunku strat i zysków, 
opis księgi głównej, zawierający zasady wyceny bieżącej i bilansowej aktywów 
i pasywów, a także zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania 
z kontami księgi głównej. Miejsca powstawania kosztów przyporządkowane zostały 
w strukturze organizacyjnej wszystkich jednostek Oddziału, w oparciu o kryterium 
funkcjonalne i lokalizacyjne. Koszty dotyczą całości zadań realizowanych w ramach 
struktury organizacyjnej Oddziału i dotyczą nie tylko dochodzenia należności z tytułu 
składek, ale również nienależnie pobranych świadczeń. System ten nie zapewniał 
możliwości przypisania części kosztów wyłącznie do obszaru składek, a w konsekwencji 
prowadzenia analizy tych kosztów. 

                                /dowód: akta kontroli: str. 4 - 30/ 
 
8/ Oddział nie prowadził urządzeń ewidencyjnych, pozwalających na śledzenie 

liczby: własnych postępowań egzekucyjnych i prowadzonych przez urzędy skarbowe, 
w wyniku których ściągnięto zaległe składki; zwróconych tytułów wykonawczych 
wskutek nieściągalności składek; wycofanych lub zwróconych tytułów bez realizacji 
należności; a także ściągniętych zaległych składek w ramach egzekucji sądowej lub 
przez syndyka masy upadłościowej.  

Ewidencja taka - w ocenie Najwyższej Izby Kontroli - jest niezbędna do kontroli 
prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz skuteczności każdego rodzaju 
egzekucji, zważywszy liczbę - sięgającą 208 tys. - tytułów egzekucyjnych, 
skierowanych do realizacji w okresie 2010 r. – I połowa 2013 r. i trudności wydzielania 
z niej wskazanych powyżej przypadków, jak również do ustalania przyczyny malejącej 
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efektywności egzekucji, która wynosiła od 30,51 do 15,14 % w przypadku egzekucji 
własnej oraz od 16,02 do 4,49 % - w egzekucji urzędów skarbowych. 

Brak przedmiotowej ewidencji w poważnym stopniu utrudnił i wydłużył, do ponad 
4 tygodni, dobór próby 30 spraw do kontroli, tj. po 15 z każdego roku objętego kontrolą, 
w wyżej podanym zakresie. Wymagało to prześledzenia, z uwzględnieniem tego podziału, 
ponad 200 tys. tytułów wykonawczych objętych egzekucjami, a także współpracy z innymi 
organami egzekucyjnymi.    

W kontroli 30 wybranych postępowań egzekucyjnych o wartości poniżej 
100 tys. zł stwierdzono, że prowadzony przez Oddział proces egzekucyjny polegał 
na ustalaniu w sposób rzetelny stanu należności, podejmowaniu wymaganych działań 
przed wszczęciem egzekucji, w ramach czynności przygotowawczo-sprawdzających, 
ocenianiu dopuszczalności egzekucji, z uwzględnieniem ustalania stanu majątkowego 
dłużnika, podejmowaniu egzekucji w ramach uprawnień Oddziału do tych czynności, 
lub przekazywaniu jej do realizacji naczelnikom urzędów skarbowych w przypadkach 
stwierdzenia jej nieskuteczności lub braku możliwości jej prowadzenia, 
wraz z prawidłowo sporządzonymi i kompletnymi tytułami wykonawczymi, 
z zachowaniem bezzwłoczności postępowania.  

Wybrane do kontroli przypadki postępowań egzekucyjnych nie wskazywały, 
aby urzędy skarbowe prowadziły egzekucje ze świadczeń z zaopatrzenia 
emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego, jak również nieuzasadnionego, 
wskutek błędów Oddziału, wystąpienia do urzędu skarbowego o wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego.  

Prawidłowe były również działania Oddziału, związane ze zbiegiem egzekucji, 
z rachunku bankowego, co stwierdzono na podstawie 4 przypadków spośród 
postępowań egzekucyjnych objętych kontrolą.   

           /Dowód: akta kontroli str. 15 – 285, 557 - 559/  
 
9/ Oddział – wykorzystując instrumenty prawne – podejmował działania w celu 

zwiększenia efektywności egzekucji, poprzez dokonanie: 
- zabezpieczenia należności na nieruchomości dłużnika (hipoteka) w wysokości 

9.566.172 zł - w 2010 r., 13.108.120 zł - w 2011 r., 17.842.111 zł - w 2012 r., 
17.601.187 zł - w I połowie 2012 r., 

- zabezpieczenie należności na ruchomości dłużnika (zastaw) w wysokości 
3.489.969 zł - w 2010 r., 18.188.495 zł - w 2011 r., 10.058.010 zł - w 2012 r.                 
i 1.629.618 zł – w I połowie 2013 r., 

- wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w ramach egzekucji 
sądowej w kwocie: 3.999.679 zł - w 2010 r., 2.852.197 zł - w 2011 r., 3.297.647 zł – 
w 2012 r., 749.764 zł – w I połowie 2013 r., 

- wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w ramach egzekucji 
administracyjnej na kwotę 25.668 zł - w 2010 r., 

- złożenie wniosku o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych, w wysokości: 
41.144 zł - w 2010 r., 263.063 zł - w 2011 r., 61.629 zł w 2012 r. i 227.553 zł -               
w I połowie 2013 r., 

- wydanie decyzji przenoszących odpowiedzialność na osoby trzecie i spadkobierców na 
kwotę: 2.524.481 zł - w 2010 r., 1.114.607 zł – w 2011 r., 3.370.189 zł - w 2012 r. 
i 1.667.588 zł w I połowie 2012 r. 

 
Oddział nie prowadził analiz oraz nie ewidencjonował składek, ściągniętych            

w wyniku powyższych działań, stąd brak w tym zakresie danych. Wyliczenia tych 
efektów wymagały prześledzenia, pod kątem wielkości ściągniętych składek, każdej 
sprawy z osobna.  

W przypadku: 
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- zabezpieczenia należności na nieruchomości  dłużnika (hipoteka) – spraw tych 
było: 308 - w 2010 r., 413 - w 2011 r. 445 - w 2012 r. i 276 zł - w I połowie 2012 r., 

- zabezpieczenia należności na ruchomości dłużnika (zastaw) - 119 spraw - 
w 2010 r., 145 - w 2011 r., 173 - w 2012 r. i 40 w I połowie 2013 r., 

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, w ramach egzekucji sądowej –  
spraw tych było: 52 - w 2010 r., 21 - w 2011 r., 36 - w 2012 r. i 8 – w I połowie 2013 r., 

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, w ramach egzekucji 
administracyjnej była 1 sprawa w 2010 r., 

- złożenia wniosku o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – spraw tych było: 
81 - w 2010 r., 29 - w 2011 r., 28 – w 2012 r. i 36 – w I połowie 2013 r., 

- wydania decyzji przenoszących odpowiedzialność na osoby trzecie i spadkobierców –  
spraw tych było: 27 - w 2010 r., 24 - w 2011 r., 61 - w 2012 r. i 42 – w I połowie 2012 r. 

 
Na losowo dokonanej próbie 12 przypadków podjętych działań, w celu zwiększenia 

efektywności egzekucji, stwierdzono wyegzekwowanie należności w przypadku: 
- zabezpieczenia należności na nieruchomości dłużnika (hipoteka) – kwota 

zabezpieczenia 3.849,70 zł i 4.895,34 zł – wyegzekwowane w całości, 
- zabezpieczenia należności na ruchomości dłużnika (zastaw) – kwota zabezpieczonej 

należności 8.687,99 zł i 13.695,91 zł – wyegzekwowana w całości, 
- wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, w ramach egzekucji sądowej – 

kwota zabezpieczonej należności 5.923,20 zł - wyegzekwowana w całości, zaś należności 
10.699,78 zł, wyegzekwowano do wysokości 4.767,48 zł,  

- wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, w ramach egzekucji 
administracyjnej - kwota zabezpieczonej należności 25.668 zł nie została 
wyegzekwowana. Urzędy skarbowe z terenu działania Oddziału w ogóle nie prowadziły 
postępowań egzekucyjnych z nieruchomości, przy czym stwierdzono, że należność ta 
objęta została hipoteką - do wysokości 10.111,10 zł.   

- złożenia wniosku o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – kwota 
zabezpieczonej należności 1.090,32 zł – wyegzekwowana w całości, zaś zabezpieczenie      
w wysokości 19.764,66 zł w ogóle nie zostało wyegzekwowano,  

- wydania decyzji przenoszących odpowiedzialność na osoby trzecie i spadkobierców – 
kwoty zabezpieczonych należności 92.307,19 zł i 22.293,87 zł – wyegzekwowane 
w całości. 

 
W kontroli stwierdzono, że podejmowane przez Oddział czynności dotyczące 

zabezpieczenia należności hipoteką lub zastawem miały na celu egzekwowanie 
zaległych składek, bez skutków przedawnienia.       

W związku z przerwą biegu terminu przedawnienia ściągalności, praktyką Oddziału 
było obejmowanie zabezpieczeniami należności objętych również układami ratalnymi. 

 Przedmiotowe działania, wywołujące przerwę biegu terminu przedawnienia 
ściągalności składek, podejmowano najczęściej przed końcem okresu przedawnienia 
ściągalności, często w wyniku opóźnienia w podejmowaniu działań egzekucyjnych 
prowadzonych zarówno przez Oddział oraz urzędy skarbowe. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, brak analiz oraz nieewidencjonowanie 
ściągniętych składek w wyniku działań, podejmowanych przez Oddział, utrudniały 
ocenę efektywności egzekucji poprzez zastosowanie w ramach tych działań 
określonych środków prawnych. Czynności te są niezbędne, zważywszy 
wzrastający stan zaległości z tytułu składek, pogarszanie się skuteczności 
egzekucji, a także wydłużający się okres egzekucji zaległych składek.            

           /Dowód: akta kontroli 317 – 318, 557 - 559/  
 



 

9 

10/ Oddział korzystał z prawnych możliwości stosowania sankcji wobec płatników, 
niewywiązujących się z płatności składek lub niepłacących składek w wymaganej 
wysokości i terminie.  

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.), Oddział 
nałożył  opłaty dodatkowe na podstawie 71 decyzji wydanych w 2010 r., 95 decyzji 
wydanych w 2011 r., 48 decyzji wydanych w 2012 r. i 8 decyzji wydanych w I połowie 
2013 r. 

Dodatkowe opłaty, nałożone w 2010 r., wynosiły do 10 % niepopłaconych składek 
w przypadku 68 wydanych decyzji, do 20 % - w przypadku 2 decyzji i do 30 % -           
w 1 decyzji. We wszystkich wydanych w 2011, 2012 i I połowie 2013 r. decyzjach, 
wysokość nałożonej dodatkowej opłaty wynosiła do 10 %.       

Na łączną kwotę 74 tys. zł nałożonych w 2010 r. opłat, wyegzekwowano zapłatę 
w wysokości 24,31 tys. zł (32,85 %), w 2011 r. na 109,60 tys. zł opłat wyegzekwowano 
zapłatę 64,09 tys. zł (58,48 %), w 2012 r. na 30,41 tys. zł opłat, wyegzekwowano 
3,84 tys. zł (12,63 %), w I połowie 2013 r. na 3,88 tys. zł opłat, wyegzekwowano 
0,38 tys. zł (9,8 %). 

Zmniejszenie się ilości wymierzanych dodatkowych opłat wynikał, w ocenie 
Oddziału, z wydłużonej procedury realizacji art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w związku z art. 218 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), poprzez sprawdzenie płatnika w Krajowym Rejestrze 
Karnym i w organach prokuratury, pod kątem karalności, na którą to potrzebę zwrócił 
uwagę Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1474).  

W ocenie Oddziału, stosowanie dodatkowej opłaty powoduje niską skuteczność 
dyscyplinującą i dalszy wzrost zadłużenia płatnika. 

Oddział kierował, w latach 2011 – 2012 i w I połowie 2013 r., wnioski do sądu 
o ukaranie grzywną, na podstawie art. 98 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w związku z niedopełnieniem obowiązku opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie.  

W 2011 r. skierował 4 wnioski, w 2012 r. – 2 wnioski, zaś w I połowie 2013 r. – 
1 wniosek. Wnioski Oddziału zostały uwzględnione.  

/Dowód: akta kontroli str.14 – 30, 319, 557 - 559/ 
 
 11/ W strukturze organizacyjnej Oddziału powołany został Wydział Kontroli 

Płatników Składek (KPS), który prowadził kontrole na podstawie opracowanych 
planów rocznych oraz tworzonych na ich podstawie miesięcznych planów kontroli.  

Przy tworzeniu miesięcznych planów kontroli uwzględniano ryzyko kontroli, głównie 
odnośnie liczby ubezpieczonych i zatrudnionych u płatników składek, form 
prowadzonej działalności gospodarczej, zalegania z opłacaniem składek, a także 
wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. System kontroli planowanych, 
wykonywanych przez Wydział KPS, nie obejmował jednak prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych. Kontrole w tym zakresie prowadzone były w 2010 r. jako kontrole 
doraźne, zwane postępowaniami wyjaśniającymi, wykonywanymi z inicjatywy 
Wydziału Realizacji Dochodów (RD), a mającymi na celu poprawę ściągalności 
zadłużenia, poprzez ujawnianie majątku i możliwości płatniczych dłużników.  

Efektem wspólnych działań Wydziału RD i Wydziału KPS było ustalenie, w wyniku 
618 przeprowadzonych postępowań wyjaśniających, posiadanego przez dłużników 
majątku ruchomego – w 295 sprawach; majątku nieruchomego z założonymi księgami 
wieczystymi lub zbiorem dokumentów – w 276 sprawach, a także wynagrodzenia za 
pracę lub świadczenia emerytalno-rentowego – w 88 sprawach. 

Od 2011 r. do czasu kontroli (23 września 2013 r.) zaniechano postępowań 
wyjaśniających, prowadzonych przez Wydział RD wespół z Wydziałem KPS. 
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Wydział RD we własnym zakresie ustalał stan majątkowy dłużników: poprzez 
CEPIK – w celu ustanowienia zastawu skarbowego na pojazdach mechanicznych, 
poprzez sądy – w celu zabezpieczenia należności na nieruchomości dłużnika, a także 
poprzez aplikacje w systemie PI – do ustalenia miejsca zatrudnienia, pobieranych 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak również posiadanych rachunków 
bankowych. Zakresem tych czynności objęto 571 spraw w 2011 r., 1.125 spraw  
w 2012 r. i 717 spraw w I połowie 2013 r. 

Wydział KPS, w cyklach miesięcznych, przekazywał do Wydziału RD, wykazy 
płatników zaplanowanych do kontroli, prosząc o wskazanie potrzeby ujawnienia 
składników majątkowych dłużnika. W 2012 r. Wydział RD skierował w tym celu            
1 wniosek, który został uwzględniony w kontroli planowanej, przeprowadzonej             
w czerwcu 2012 r., w wyniku której dokonano inwentaryzacji majątku posiadanego 
przez dłużnika.        

                                          /Dowód: akta kontroli str. 15 – 30, 320, 557 - 559/ 
 
12/ Prawidłowo dokonywano rozliczenia kosztów egzekucji pomiędzy Oddziałem 

a organami egzekucyjnymi, w zakresie dochodzenia należności z tytułu składek. 
Wszystkie ujęte w ewidencji księgowej koszty z tego tytułu, przed ich 
zaewidencjonowaniem, zostały zweryfikowane przez uprawnionych pracowników, tak 
pod względem merytorycznym oraz formalno- rachunkowym, co znajduje 
odzwierciedlenie w opisach dokumentów rozliczeniowych, potwierdzonych podpisami  
i pieczęciami. 

Organy egzekucyjne naliczyły Oddziałowi koszty egzekucji, na podstawie art. 64 – 
66 ustawy z dnia o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012 r., poz. 
1015), w wysokości 154.978,79 zł – w 2010 r., 75.194,68 zł – w 2011 r., 34.203 zł –   
w 2012 r. i 27.180,22 zł – w I połowie 2013 r. Koszty te zostały zweryfikowane                
i zapłacone bezzwłocznie, z wyjątkiem 119,48 zł, która to kwota została przez Oddział 
zakwestionowana - jako niezasadna. Dotyczyła opłaty naliczonej przez Urząd 
Skarbowy w Lesku, który wskutek monitu Oddziału, uznał zastrzeżenie, korygując 
kwotę żądanej zapłaty.  

Poniesione przez Oddział koszty egzekucji wyniosły: w 2010 r. - 154.978,79 zł, 
a dotyczyły opłat na rzecz urzędów skarbowych; w 2011 r. – 75.194,68 zł, z czego: 
na rzecz urzędów skarbowych – 74.135,54 zł, dla pozostałych organów 
egzekucyjnych (sądowych i syndyka masy upadłościowej) – 1.059,14 zł; w 2012 r. – 
34.083,52 zł (po ww. korekcie 119,48 zł), z czego na rzecz urzędów skarbowych – 
26.328,35 zł, a dla pozostałych organów egzekucyjnych – 7.755,17 zł; w I połowie 
2013 r. – 27.180,22 zł, z czego na rzecz urzędów skarbowych – 26.224,89 zł, dla 
pozostałych organów egzekucyjnych – 955,33 zł. 

W wyniku kontroli prawidłowości rozliczenia kosztów egzekucji w latach 2010 – 
2012 i w I połowie 2013 r. stwierdzono, że w przypadku: 

- postępowania egzekucyjnego (próba 12 żądań zapłaty); wyliczenia dokonane 
przez Naczelników Urzędów Skarbowych w Dębicy, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku, 
oparte zostały na przepisach art. 64 §§ 1,4,7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, zaś zapłatę Oddział uiszczał bezzwłocznie, weryfikując uprzednio 
żądania zapłaty. Czas dokonania tych czynności wynosił od 4 dni (postanowienie  EA-
7241-335/13 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 22 maja 2013 r.) do 16 
dni (postanowienie nr EA7241/438/2010 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie          
z dnia 9 listopada 2010 r.),  

- opłat komorniczych (próba 8 żądań zapłaty); wyliczenia dokonane przez 
Naczelników Urzędów Skarbowych w Brzozowie, Jaśle, Krośnie i Sanoku, oparte 
zostały na treści art. 64 § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zaś 
zapłatę Oddział uiszczał bezzwłocznie, weryfikując uprzednio żądania zapłaty. Czas 
wykonania tych czynności wynosił od 8 dni (żądanie zapłaty 721/3-2/12 Naczelnika 
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Urzędu Skarbowego w Brzozowie z dnia 12 lipca 2012 r.) do 21 dni (żądanie 
zapłaty nr EA824/88/2011OK Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaśle z dnia 
2 września 2011 r.).                                  
           /Dowód: akta kontroli str. 329 – 331, 557 - 559/ 

 
13/ W strukturze Oddziału funkcjonuje Wydział Kontroli Wewnętrznej, wykonujący 

kontrole na podstawie rocznych i miesięcznych planów kontroli, a także – kontrole 
doraźne, realizowane poza planami. Na lata 2012 i 2013 nie planowano kontroli 
poświęconej wyłącznie egzekucji należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne, ze zbadaniem takich celów jak wykorzystywanie przez Oddział i podległe 
inspektoraty instrumentów prawnych do egzekwowania należności z tytułu składek, 
a także działań na rzecz zwiększenia skuteczności egzekucji, ze szczególnym 
uwzględnieniem własnych egzekucji i prowadzonych przez naczelników urzędów 
skarbowych, w tym przedawnionych należności w wyniku popełnionych zaniedbań 
w egzekucji.  

 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, za celowością takich kontroli przemawia wzrost 

zaległości z tytułu składek, a także niezadawalająca efektywność egzekucji, 
prowadzonej zarówno przez Oddział jak i przez naczelników urzędów skarbowych.    

 
Wśród zaplanowanych i doraźnych kontroli, przeprowadzonych w latach 2012 – 

2013 (stan na 4 listopada 2013 r.), było 5 kontroli planowanych i 7 kontroli doraźnych, 
w zakresie których występowała problematyka związana z egzekucją należności.  

Kontrole, planowane na 2012 i 2013 r., dotyczyły organizacji pracy w komórkach 
rozliczeń kont płatników składek i jej wpływu na proces przymusowego dochodzenia 
należności.  

W 2012 r. kontrolą planowaną objęto Inspektorat ZUS w Sanoku, stwierdzając 
niewystawienie tytułów egzekucyjnych w związku z zadłużeniem 8 płatników na 
łączną kwotę 910.221 zł. W wyniku tych ustaleń wszczęto postępowanie egzekucyjne.  

W 2013 r. kontrolą planowaną objęto Oddział oraz Inspektoraty ZUS w Brzozowie, 
Dębicy i Krośnie, nie stwierdzając nieprawidłowości w egzekucji należności.  

Spośród 6 kontroli doraźnych, przeprowadzonych w 2012 r., zakresem 5 kontroli 
było sprawdzenie poprawności dokonywania – w Oddziale oraz w Inspektoratach ZUS 
w Brzozowie, Dębicy, Krośnie i Sanoku – weryfikacji wniosków o wykreślenie hipoteki 
oraz przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie, zaś zakresem 1 kontroli – 
przeprowadzonej w Inspektoracie ZUS w Sanoku – sprawdzenie prawidłowości 
postępowania w sprawie określonego płatnika.  

Żadna z 5 kontroli weryfikacji wniosków o wykreślenie hipoteki oraz przeniesienia 
odpowiedzialności na osoby trzecie nie wykazała nieprawidłowości w zakresie 
egzekucji należności.  

 
Nieprawidłowości w tym zakresie wykazała natomiast kontrola dotycząca 

postępowania w sprawie określonego płatnika. W kontroli stwierdzono, wynoszące 
360.948,25 zł, przedawnienie należności z tytułu składek, z winy Inspektoratu ZUS     
w Sanoku. W wyniku tych ustaleń odwołano osoby zajmujące  stanowiska Kierownika 
Inspektoratu oraz Kierownika Wydziału Rozliczenia Kont Płatników Składek, a także 
dokonano zmian organizacyjnych, z uwzględnieniem środków dyscyplinujących,            
w celu przeciwdziałania ryzyku powstania w przyszłości takich lub podobnych 
nieprawidłowości. 

W 2013 r. przeprowadzono 1 kontrolę doraźną, wskutek skargi dłużnika na 
postępowanie, prowadzone przez Oddział. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości 
w zakresie egzekucji należności.       

         /Dowód: akta kontroli str. 370 – 389, 557 - 559/ 
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14/ W okresie objętym kontrolą wpłynęło do Oddziału 6 skarg, tj. 3 skargi na 
postępowanie egzekucyjne i 3 skargi na czynności egzekucyjne. Wszystkie skargi 
skierowano z zachowaniem właściwości Oddziału do ich rozpatrzenia. Zostały one 
rozpatrzone w terminie do 1 miesiąca, o czym zawiadomiono wnoszących skargi, 
zachowując przy tym postanowienia art. 237 – 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).  

W wyniku tych czynności, jako zasadne uznano po 1 skardze na postępowanie 
egzekucyjne i na czynności egzekucyjne natomiast jako niezasadne uznano po           
2 skargi na postępowanie egzekucyjne i na czynności egzekucyjne.  

W kontroli nie stwierdzono zastrzeżeń ze strony wnoszących skargi na 
rozstrzygnięcia Oddziału. 

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia skarg Oddział prowadził na podstawie 
pisma okólnego nr 8 Dyrektora Departamentu Realizacji Dochodów ZUS z dnia         
23 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury – „Skargi i zarzuty 
zobowiązanego w toku administracyjnego postępowania egzekucyjnego”.               

                              /Dowód: akta kontroli str. 332 – 356, 557 - 559/ 
 
15/ Oddział wydawał decyzje ustalające wysokość zadłużenia dla celów 

sporządzenia wniosku o wpis do hipoteki, decyzje przenoszące odpowiedzialność na 
osoby trzecie i spadkobierców oraz decyzje określające wysokość zadłużenia dla 
płatników, którzy nie mają obowiązku sporządzania comiesięcznych deklaracji 
rozliczeniowych płatników.  

Na 5.103 decyzje, wydane w 2012 r. – 25 decyzji (0,5 %) zostało zaskarżonych, 
z czego 23 decyzje zostały utrzymane w mocy, 1 decyzję zmienił Oddział, uznając 
zasadność zaskarżenia a 1 decyzję zmienił sąd, jednak wyrok nie był prawomocny 
z uwagi na wniesioną apelację, która – do zakończenia kontroli - nie została 
rozstrzygnięta przez sąd II instancji. 

Na 1.698 decyzji, wydanych w I połowie 2013 r. – 13 decyzji (0,77 %) zostało 
zaskarżonych, z czego 12 decyzji zostało utrzymanych w mocy, zaś 1 decyzję zmienił 
Oddział, uznając zasadność zaskarżenia. 

Na 140 wydanych w 2012 r. decyzji dotyczących umorzeń – 36 decyzji (25,7 %) 
zostało zaskarżonych, z czego 27 decyzji utrzymano w mocy, 1 decyzję zmienił sąd, 
zaś w stosunku do 8 decyzji toczyło się postępowanie sądowe (do czasu zakończenia 
kontroli brak rozstrzygnięcia). 

Na 32, wydane w I połowie 2013 r., decyzje dotyczące umorzeń – 10 decyzji 
(31,25 %) zostało zaskarżonych, z czego 3 decyzje utrzymano w mocy, zaś 
w stosunku do 8 decyzji toczyło się postępowanie sądowe (do czasu zakończenia 
kontroli brak rozstrzygnięcia). 

                                            /Dowód; akta kontroli str. 359, 368a-369/ 
 
16/ Oddział podejmował – we współdziałaniu z Okręgowym Inspektoratem 

Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie – kontrole, mające na celu diagnozowanie 
i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, polegającym na unikaniu płacenia składek.  

Kontrole wskazywały pogarszanie się kondycji finansowej prowadzących 
działalność gospodarczą,, co powodowało działania polegające, między innymi, 
na: niedokonywaniu wpłat na posiadany rachunek bankowy lub jego likwidację; 
fikcyjnym przenoszeniu prawa własności majątku na inne osoby; prowadzeniu 
działalności gospodarczej w sposób niejawny, poza ewidencją,, w ramach tzw. 
szarej strefy; zwalnianiu z pracy pracowników zatrudnionych na zasadzie stosunku 
pracy i powierzanie im obowiązków na podstawie umów cywilnoprawnych. Przy 
ustaleniach tych napotykano na trudności w zapewnieniu materiału dowodowego, 
niezbędnego do postępowania egzekucyjnego wobec podmiotów kontrolowanych.  
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Utrudnieniem w ujawnianiu przypadków unikania płacenia składek był obowiązek 
zgłaszania kontroli na 7 dni przed jej rozpoczęciem, a także ograniczenia, dotyczące 
czasu prowadzenia kontroli oraz liczby organów prowadzących kontrolę.   

Ujawnienie przypadków niezgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 
pracowników, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, wykazały 3 kontrole 
przeprowadzone w 2012 r. W ich wyniku dokonano przypisu składki na kwotę 
47.627,89 zł oraz odpisu składek na kwotę 5.669,74 zł. 
 

Współdziałanie Oddziału z  Okręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji 
Pracy w Rzeszowie prowadzono na podstawie porozumienia, zawartego 5 listopada 
2010 r. pomiędzy Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a Głównym 
Inspektorem Pracy w sprawie współdziałania organów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.     

            /Dowód: akta kontroli str. 362 – 366/ 
      
1/ W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono brak urządzeń ewidencyjnych oraz wskazujących bilansowanie 
faktycznych należności z tytułu składek, co utrudnia kontrolę, zważywszy na liczbę 
płatników i zróżnicowaną wielkość należności z poszczególnych rodzajów składek.  

Oddział dysponował, w ujęciu ewidencyjnym, oszacowanymi należnościami, które – 
po pomniejszeniu o należności objęte działaniami egzekucyjnymi, prowadzonymi przez 
Oddział, urzędy skarbowe i w pozostałym trybie, a także o kwoty objęte układami 
ratalnymi i z odroczonymi terminami spłaty oraz restrukturyzacją zadłużenia – 
wskazywały, że nie objęto ich działaniami egzekucyjnymi, w tym także wyjaśnieniem 
przyczyny takiego stanu rzeczy.  

Na koniec 2010 r. stan takich należności wynosił 99.185,34 tys. zł, na koniec     
2011 r. – 103.466,74 tys. zł (wzrost o 4,3%), na koniec 2012 r. – 117.044,90 tys. zł 
(wzrost o dalsze 13,1 %), zaś na koniec I połowy 2013 r. – 187.459,80 tys. zł (wzrost   
o dalsze 60,2 %). 

W kontroli ustalono, że na brak sprawności w działaniach egzekucyjnych, 
skutkujących przyrostem zadłużenia nieobjętego egzekucją, składały się różnorodne 
przyczyny, począwszy od trudności w ewidencjonowaniu i kontroli płatności składek 
przez poszczególne podmioty, których liczba sięga 75 tysięcy płatników, kończąc zaś, 
na umiejętnościach i wydajności pracowników Oddziału, niewyposażonych w narzędzia 
automatycznie agregujące wzrastający w dużym tempie stan zadłużenia.  

W złożonym wyjaśnieniu Joanna Frydrych – Zastępca dyrektora Oddziału 
stwierdziła, że wyliczenie rzeczywistego stanu zadłużenia umożliwi dopiero wdrażany 
nowy system elektronicznej ewidencji SEKIF.          
 /Dowód: akta kontroli str. 4-5,16-30,/     

            
2/ Żadnego z 30 skontrolowanych postępowań egzekucyjnych Oddział nie objął 

monitorowaniem sposobu realizacji egzekucji przez naczelników urzędów 
skarbowych, przy czym Oddział nie korzystał z uprawnień, wynikających z treści § 8 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.   
Nr 137, poz. 1541), a dotyczących uzyskiwania w organie egzekucyjnym informacji      
o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego. 

Brak monitorowania przez Oddział sposobu realizacji egzekucji przez naczelników 
urzędów skarbowych był powodem, że oprócz statystyki w zakresie niezrealizowanych 
tytułów wykonawczych, Oddział nie ujawniał: nieprawidłowości w zakresie opóźniania 
w nadawaniu biegu tytułom wykonawczym; opóźniania w realizacji tytułów 
wykonawczych; przedawnienia należności na skutek przewlekłości prowadzenia 
postępowań egzekucyjnych; zwrotu tytułów wykonawczych z protokółem 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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nieściągalności wobec dłużników prowadzących działalność, posiadających stałą 
siedzibę i zatrudniających pracowników; zwrotu ze zwłoką lub w niepełnej wysokości 
wyegzekwowanych należności; nieproporcjonalnego podziału wyegzekwowanych 
należności przy zbiegu egzekucji z tytułu podatków i składek.  

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, na potrzebę monitorowania sposobu realizacji 
egzekucji przez naczelników urzędów skarbowych wskazuje wzrastająca liczba 
postępowań, prowadzonych w okresie przekraczającym 3 lata, tj. z 5.557 takich 
przypadków w 2010 r., do 5.664  – w 2011 r. (wzrost o 1,9 %) i do 13.932 – w 2012 r. 
(wzrost o 145,97 %).          

Nie podejmując monitorowania, mającego na celu ujawnianie nieprawidłowości 
w sposobie realizacji egzekucji przez naczelników urzędów skarbowych, Oddział 
rezygnował z uprawnień do składania skarg, przewidzianych w art. 6 i art. 54 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Oddział w maju 2013 r. uzyskał – w ramach systemu PTW - narzędzie umożliwiające 
elektroniczny monitoring sposobu realizacji prowadzonych egzekucji przez urzędy skarbowe. 
Do dnia zakończenia kontroli nie wprowadzono jednak – w ramach ww. systemu – 
monitoringu, zapewniającego wskazanie nieprawidłowości w egzekucji, wykonywanej przez 
naczelników urzędów skarbowych.      

/Dowód: akta kontroli str. 6-272, 322 – 327, 557 - 559/ 
 
3/ W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, nieprawidłowością w planowaniu kontroli 

płatników składek prowadzonych przez Wydział KPS było nieuwzględnianie,                
w ramach ryzyka wskazującego obszary do kontroli, zagadnień związanych 
z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi. Zaniechanie takie nie powinno mieć 
miejsca w sytuacji, gdy systematycznie obniżał się poziom wskaźników efektywności 
egzekucji. W 2010 r. wskaźnik egzekucji wynosił 30,51 %; w 2011 r. - 28,39 %;          
w 2012 r. - 29,74 %, zaś w I połowie 2013 r. - 15,14 %.   

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, nieprawidłowością było również wyłączenie – 
od 2011 r. - z kontroli doraźnych, prowadzonych przez Wydział KPS, czynności 
w zakresie ujawniania majątku dłużników. Czynności te wykonywane były z inicjatywy 
Wydziału RD, w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi. 
Wprawdzie Wydział RD może wnosić o dokonanie oględzin składników majątkowych, 
ale wyłącznie u płatników objętych kontrolami planowanymi, które nie uwzględniają 
postępowań egzekucyjnych. 

                 /Dowód: akta kontroli str. 7, 10,15 – 30, 320, 557 - 559/ 
 
1/ Ustalono, że pomimo założeń, iż ARS jest aplikacją do obsługi rozliczeń do 

końca 1998 r. – i dane w niej zawarte nie pochodzą z zasobów kompleksowego 
systemu informatycznego (KSI), obsługującego ewidencje kont płatników składek     
i ubezpieczonych – to dane z tej aplikacji nadal wykorzystuje się, przy stosowaniu 
aplikacji rozliczeniowo-egzekucyjnej FW, która wg założeń, winna umożliwić 
prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek i bieżące kierowanie do egzekucji 
należności za okres od stycznia 1999 r., w powiązaniu z danymi wg zasobów KSI. 
Wykazane na potrzeby niniejszej kontroli wpływy z: 

- egzekucji prowadzonej przez Oddział oraz przez urzędy skarbowe - pochodziły 
za 2010 r. z aplikacji ARS, zaś za 2011 r., 2012 r. i I połowę 2013 r. – z ARS i FW, 

- egzekucji prowadzonej w pozostałym trybie - pochodziły z ARS, zarówno 
za 2010 r., 2011 r., 2012 r. i I połowę 2013 r., 

- wpłat dokonanych przez dłużników po wdrożeniu egzekucji, z układów 
ratalnych, odroczenia płatności oraz z restrukturyzacji zadłużenia - pochodziły, 
w przypadku danych za 2010 r. - z ARS; za 2011 r. – z ARS i FW, zaś za 2012 r.      
i za I połowę 2013 r. – z FW.      

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
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 W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, pozyskiwanie danych z wielu źródeł informacyjnych 
wydłużało proces ich przetwarzania wskutek konieczności wyszukiwania właściwych 
danych w poszczególnych aplikacjach, a następnie – wskutek potrzeby ich agregowania. 

            /Dowód: akta kontroli 8 – 9, 15-30, 557 - 559/ 

2/ W kontroli ustalono, że Oddział nie był w stanie, przy obecnej organizacji 
i funkcjonowaniu systemów informatycznych, podać rzeczywistego stanu należności 
(zadłużenia) z tytułu składek. Stan należności (zadłużenia) płatników składek wyrażany był 
przez Oddział na podstawie list szacowanego zadłużenia z tytułu składek. Należności 
płatników szacowane były na dany dzień i odbiegały od stanu faktycznego z uwagi na 
sukcesywne zasilanie Kompleksowego Systemu Informatycznego, obsługującego 
ewidencję kont płatników składek i ubezpieczonych, danymi wynikającymi z dokumentów 
przekazywanych przez płatników składek (między innymi: deklaracje rozliczeniowe, 
korekty dokumentów ubezpieczeniowych, wpłaty itp.). Wprawdzie w celu ujednolicenia 
i zautomatyzowania uzgadniania sald podjęto działania usprawniające poprzez proces 
uzgadniania sald SEKIF-FW, to jednak usprawnienie takie nie zapewniło wyliczania 
rzeczywistego stanu zadłużenia, a także rzetelnej informacji o faktycznej liczbie tytułów 
egzekucyjnych.  

W kontroli objęto badaniem po 5 płatników o najwyższych kwotach należności 
w każdym roku, stwierdzając rozbieżności co do oszacowanego i rzeczywistego 
zadłużenia, lub co do liczby aktywnych tytułów egzekucyjnych. I tak, wg listy płatników 
z wyliczonym szacowanym saldem na: 

- 26 października 2012 r.; wykazano 3 płatnikom zaległości (124.342,88 zł, 54,454,20 zł, 
50.778,46 zł) wskutek niezaewidencjonowania składek, faktycznie wpłaconych. Przy 
pozostałych 2 płatnikach, z zaległościami w zapłacie składek (85.005,95 zł, 55.365,48 zł), 
stwierdzono brak aktywnych tytułów egzekucyjnych, mimo prowadzonej egzekucji przez 
urzędy skarbowe,       

- 20 lutego 2013 r.; wykazane zadłużenia 4 płatników (346.549,25 zł, 97.357,89 zł, 
91.789,47 zł, 80.212,59 zł) były zawyżone (o 9.306,65 zł, o 20.428,29 zł o 57.925,45 zł 
o 254,96 zł) wskutek wprowadzenia do ewidencji należności, których termin płatności nie 
upłynął, oraz wykazano zadłużenie płatnika w wysokości 140.243,92 zł, bez zasięgnięcia 
informacji o sposobie załatwienia wierzytelności Oddziału, w związku z wydanym w dniu 
30 czerwca 2011 r. postanowieniem sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego. 

        /Dowód: akta kontroli str. 15 – 30, 286 – 316, 557 - 559/ 
                  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia działalność kontrolowanej jednostki, w zbadanym 
zakresie, pozytywnie z nieprawidłowościami. 

 
 

2. Realizacja przez Oddział uprawnień w zakresie umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności z tytułu składek. 

1/ Spłatę należności z tytułu składek Oddział obejmował ulgami, wynikającymi        
z art. 28 – 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. I tak, udzielono ulg,           
w przypadku : 

 - umorzenia spłaty należności; w 2010 r. – na podstawie 24 decyzji na kwotę 
335.621,35 zł, w 2011 r. – 16 decyzji na kwotę 423.003,29 zł, w 2012 r. – 26 decyzji, 
na kwotę 186.440,52 zł, w I połowie 2013 r. – 1 decyzję na kwotę 318,45 zł, 

 - odroczenia terminu płatności; w 2010 r. – zawarto 7 umów na kwotę 
58.711,80 zł, w 2011 r. – zawarto 27 umów na kwotę 754.756,85 zł, w 2012 r. zawarto 
1 umowę na kwotę 4.598,83 zł,  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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   - rozłożenia na raty należności; w 2010 r. – zawarto 58 umów na kwotę 
3.022.068,36 zł, w 2011 r. – zawarto 79 umów na kwotę 4.182.720,48 zł, w 2012 r. –  
zawarto 76 umów na kwotę 1.044.243,95 zł, w I połowie 2013 r. – zawarto 25 umów 
na kwotę 409.649,54 zł. 

Oprócz wykazanych powyżej umorzeń, w 2011 r. Oddział „z urzędu” wydał 
152 decyzje, którymi umorzono należności na łączną kwotę 4.523,94 zł, stosując 
przepisy art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z § 9 pkt 5 
Instrukcji w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu 
składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowiącej załącznik 
do Uchwały nr 12/2010 Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 stycznia 
2010 r. (w trybie uproszczonym).  

Przyczyną znacznego zmniejszenia się, w latach 2012 – 2013 (I połowa), liczby i kwoty 
przyznanych ulg, w porównaniu do stanu z 2010 i 2011 r., była zapowiedziana abolicja 
zadłużenia. Ze strony Oddziału, nie było celowego działania na rzecz ograniczania 
uprawnień do ulg.  

Potwierdza to liczba i wartość umorzonych należności na podstawie ustawy z dnia 
9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek 
przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551), 
zwanej w potocznym obiegu, ustawą abolicyjną. 
W I połowie 2013 r. wpłynęło 418 wniosków o umorzenie należności na podstawie 
ustawy abolicyjnej, z czego pozytywnie rozstrzygnięto 80 wniosków, co skutkowało 
umorzeniem należności w łącznej kwocie 950.581,41 zł. Ponadto, na podstawie 
przytoczonego aktu prawnego, wydano 186 decyzji o warunkach umorzenia długu,      
w łącznej wysokości 3.455.731,99 zł, a także 101 decyzji o zawieszeniu 
postępowania.      

W kontroli nie wystąpiły przypadki, przy rozpatrywaniu wniosków o ulgi, 
ograniczania przez Oddział uprawnień do udzielania ulg, bądź ich bezzasadnego 
stosowania.   

     /Dowód: akta kontroli: str. 367 – 369, 390 – 393, 557 - 559/  
 
2/ Na podstawie analizy prowadzonych przez Oddział 19 spraw z zakresu 

udzielonych w latach 2012 – 2013 (III kwartały) ulg w spłacie należności, stwierdzono 
prawidłowe postępowanie Oddziału przy udzielaniu ulg, które dotyczyły: 

- umorzenia należności, w 8 przypadkach niezapłaconych składek w wysokości 
318,45 zł, 2.040,63 zł,  2.186,14 zł,  5.739,07 zł, 5.949,47 zł, 6.838,66 zł, 6.949,09 zł, 
110.464,20 zł, 

- odroczenia terminu płatności; 1 przypadek niezapłaconych składek w wysokości 
4.598,83 zł, 

- układu ratalnego, w 10 przypadkach niezapłaconych składek, którym objęto 
kwoty: w 2012 r. - 27.452,61 zł, 12.563,01 zł, 46.474,22 zł, 27.576,81 zł, 54.503,92 zł, 
w III kwartałach 2013 r. - 653,06 zł, 14.499,23 zł, 3.720,83 zł, 26.487,75 zł, 96.439,09 zł.         

W złożonych wnioskach o ulgę, zaopatrzonych datami sporządzenia, wskazywano 
łączną wielkość długu oraz poszczególnych składników, a także rodzaj wnioskowanej 
ulgi. Wnioski zostały zarejestrowane, z podaniem daty i nadanego numeru sprawy. 
Skompletowano dokumentację, w związku z wnioskowaną ulgą, przy czym Oddział 
dokonał wyczerpujących ustaleń w zakresie możliwości płatniczych podmiotów 
ubiegających się o ulgę. 

Rozpatrując wnioski o ulgę, Oddział stosował postanowienia art. 28 i 29 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisy wykonawcze, zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365), a także procedury postępowania przy 
udzielaniu ulg, wprowadzone uchwałą nr 12/2010 Zarządu ZUS z dnia 27 stycznia 
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2010 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu 
składek pobieranych, z uwzględnieniem jednolitych standardów w zakresie umarzania 
należności, wprowadzonych w ZUS w dniu 5 marca 2010 r. 

Przyznanie ulgi poprzedzano opiniami Komisji ds. ulg i umorzeń, które wskazywały 
uzasadnienie o przyznaniu ulgi, wynikające z zebranej dokumentacji o sytuacji 
dłużnika, ze wskazaniem podstawy prawnej i standardu. 

Umorzeniami objęto należności, z zachowaniem możliwości przewidzianych 
w art. 28 ust. 1 – 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przepisów cyt. 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz obowiązujących Oddział standardów w zakresie umarzania 
należności.  

Nie wystąpiły przypadki umorzenia należności, zabezpieczonych uprzednio 
wpisem hipoteki do księgi wieczystej dłużnika bądź poprzez dokonany zastaw na 
ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika. 

Umorzone należności uprzednio objęte były nieskutecznym postępowaniem 
egzekucyjnym, ze stwierdzeniem nieściągalności składek wskutek, między innymi, 
braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucje; ubóstwa lub znaczących 
trudności materialnych; zaprzestania działalności gospodarczej w związku z sytuacją 
kryzysową względnie chorobą płatnika.  

W postępowaniu prowadzonym na okoliczność dokonanego umorzenia, w tym 
także w opiniach Komisji ds. ulg i umorzeń, wskazywano, wzajemnie pokrywające się, 
standardy udzielonej ulgi, które poparte były materiałem dowodowym.  

W każdym przypadku umorzenia należności wydawano decyzje administracyjne, 
w których wskazywano uzasadnienie prawne i faktyczne umorzenia. 

Odraczając termin płatności należności z tytułu składek (FUS, FPGŚP, UZ) 
Oddział uwzględnił zasady i warunki, wynikające z art. 29 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych. W szczególności, ulgę tę oparto na fakcie sezonowej 
działalności gospodarczej dłużnika, zawartej umowy na wykonanie usługi, 
umożliwiającej zapłatę w odroczonym terminie dłużnych składek, kategorii ratingowej 
B ulgi, tj. o niskiej wartości oraz o krótkim terminie odroczenia płatności - do 6 
miesięcy, a także w wyniku spełnienia przez dłużnika warunków standardu G.1.4 oraz 
G.2, określonego w uchwale Zarządu ZUS w sprawie umarzania, odraczania 
i rozkładania na raty należności z tytułu składek. Dokumentami, stanowiącymi 
podstawę udzielonej ulgi, były 3 umowy, pisemnie poświadczone, na każdy rodzaj 
odroczonej składki.  

Udzielając ulgi w zakresie rozłożenia na raty należności z tytułu składek, Oddział 
uwzględniał również zasady i warunki, wynikające z art. 29 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, jak też wymagane standardy przy ich udzielaniu. Podstawą 
zawartych umów o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek były trudności 
finansowe, niezawinione przez zobowiązanego (kategoria B lub CCC), 
z zachowaniem Standardów F.1.1,F.1.8 i F.3, F.22, F.4, F.5. 

Czynności w zakresie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty płatności 
należności z tytułu składek, objęto opłatą promulgacyjną, zgodnie z art. 29 ust. 4 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wymierzoną na zasadach i w wysokości 
przewidzianej w art. 57 – 58 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm.).     

Wszystkie przypadki udzielonych ulg, objęte kontrolą, w ramach pobranej próby, 
nie kwalifikowały się do przedawnienia. 

                /Dowód: akta kontroli: str. 394 – 559, 562/  
 
3/ Oddział prowadził postępowania w zakresie ulg udzielonych w trybie 

przełamania standardów, obejmując nimi umorzenia należności oraz rozłożenia 
należności na raty. Postępowaniem takim w 2012 r. objął  4 przypadki umorzenia 
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należności na kwotę 43.115,71 zł, a także 4 przypadki rozłożenia należności na raty 
na kwotę 203.958,64 zł, zaś w 2013 r. – 1 przypadek umorzenia należności w kwocie 
2.972,19 zł. 

 W złożonych wnioskach o ulgę, zaopatrzonych datami sporządzenia, wskazywano 
łączną wartość długu oraz poszczególnych składników, a także rodzaj wnioskowanej 
ulgi. Wnioski zostały zarejestrowane, z podaniem daty i nadanego numeru sprawy. 
W postępowaniu skompletowano dokumentację, w związku z wnioskowaną ulgą, 
przy czym Oddział – kwalifikując postępowanie w trybie przełamania standardów – 
dokonał wyczerpujących ustaleń w zakresie możliwości płatniczych podmiotów 
ubiegających się o ulgę, a także w zakresie uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia, 
dodatkowych kryteriów i przesłanek wziętych pod uwagę, a niewystępujących 
w standardach.  

W kontroli stwierdzono, że żaden z dłużników nie korzystał uprzednio 
z wnioskowanej ulgi. Zebrana dokumentacja, w związku z rozpatrzonymi wnioskami 
o przyznaniu ulg, w tym zawarte w niej wskazania dawały podstawę zakwalifikowania 
postępowania do trybu przełamania standardów oraz przyznania ulg. 

Przyznanie ulgi poprzedzano opiniami Komisji ds. ulg i umorzeń, które wskazywały 
uzasadnienie przyznania ulgi, wynikające z zebranej dokumentacji o sytuacji dłużnika, 
ze wskazaniem podstawy do przełamanego standardu. 

Umorzenia usankcjonowano decyzjami, w których zamieszczono uzasadnienie 
prawne, oparte na przepisach zawartych w art. 28 ust. 3a ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych, a także uzasadnienie faktyczne, wskazujące okoliczności 
i fakty do przyznania ulgi, a które dotyczyły: niesprawności zdrowotnej dłużników 
po przebytych ciężkich operacjach, wymagających dalszego leczenia lub opieki 
socjalnej; braku środków finansowych do życia, a także niemożności wykonywania 
pracy zarobkowej. Zastosowany tryb postępowania, a także umorzenia oparto na 
przełamaniu standardu D.1.1. 

Udzielenie ulgi w ramach układu ratalnego, następowało w wyniku umowy 
poświadczonej pisemnie. Podstawą prawną udzielonej ulgi był art. 29 ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wyznaczona klasa ratingu B, wskazująca 
zdolność do spłaty długu. Zastosowany tryb postępowania oraz zawarte układy oparto 
na przełamaniu standardu F.3.  

Wszystkie przypadki umorzeń i układów ratalnych nie kwalifikowały się 
do przedawnienia. 

            /Dowód: akta kontroli str. 563 – 596, 562/  
         
4/ Wydział Kontroli w 2012 r. przeprowadził 1 planowaną kontrolę prawidłowości 

postępowania przez Oddział w zakresie udzielania płatnikom składek ulg w spłacie 
należności, której zakresem było odraczanie terminów płatności składek oraz 
zawieranie układów ratalnych.  

W wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności 
odraczania terminów płatności składek oraz zawierania układów ratalnych, przewidzianych 
w art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także w wymaganiach 
proceduralnych, zawartych w uchwale nr 12/2010 Zarządu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania 
na raty należności z tytułu składek pobieranych, oraz w jednolitych standardach 
w zakresie umarzania należności, wprowadzonych w ZUS w dniu 5 marca 2010 r.  

Stwierdzono natomiast przypadki przewlekłości postępowania, a także brak rejestru -
złożonych do 30 września 2010 r. - oświadczeń o poszkodowanym, w rozumieniu art. 2 
ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych 
z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 123, poz. 835). Na tę okoliczność wydane 
zostały polecenia Dyrektora Oddziału, polegające na raportowaniu, w cyklach 
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tygodniowych, terminowości załatwiania wniosków o ulgach, a także zaprowadzono 
brakujący rejestr oświadczeń. 

W 2013 r. zaplanowano 1 kontrolę w zakresie prawidłowości podejmowania decyzji 
dotyczących umarzania należności w tytułu składek, która została zakończona 
protokółem kontroli, weryfikowanym w trybie nadzoru (stan na 23 października).  

Ustalenia tej kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie podstawy do 
umorzenia należności, przewidzianej w art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, z uwzględnieniem przyczyn, o których mowa w art. 13 i art. 361 pkt 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. Nr 
1112). Wyrażono natomiast uwagi, w związku z brakiem odcisku na dokumentach 
pieczęci pracownika weryfikującego postępowanie, a także wskazano przypadki 
możliwości sprawniejszego załatwienia wniosków, tj. w krótszym czasie niż przewiduje 
wyznaczony termin ich załatwienia. 

Postępowanie w zakresie umorzenia, odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia 
na raty należności z tytułu składek nie było objęte kontrolami doraźnymi przez Wydział 
Kontroli. Kontrole te, analogicznie jak kontrole planowane, polegają na standaryzacji 
i ocenie ryzyka, są inicjowane przez Naczelnika Wydziału Kontroli i podlegają 
zatwierdzeniu przez Dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Na lata 2012 – 2013 nie inicjowano kontroli doraźnych. 

             /Dowód: akta kontroli str. 370 -389/  
       
5/ Oddział nie prowadził ewidencji przypadków braku dostępu do danych 

niezbędnych do sprawnego i prawidłowego przebiegu procesu, w bazie KSI 
oraz aplikacji FW.  

W złożonym na tę okoliczność wyjaśnieniu Joanna Frydrych – Zastępca dyrektora 
Oddziału stwierdziła, że na przestrzeni lat 2012 – 2013 występowały sporadycznie, 
krótkotrwałe przypadki braku dostępu do danych w bazie KSI oraz braku sprawności 
aplikacji FW, co pozostawało bez wpływu na realizacje zadań prowadzonych przy 
wykorzystaniu tych systemów. Działania naprawcze podejmowane były bezzwłocznie, 
po zgłoszeniu w aplikacji PUK (Platforma Użytkowania KSI), zaistniałych problemów   
w sprawności działania. 

             /Dowód: akta kontroli str. 15 – 30, 560/  
                     
Systemy informatyczne dostępne dla Oddziału nie są zintegrowane w sposób 

umożliwiający bieżące i pełne monitorowania procesu udzielania ulg. Do generowania 
listy płatników, którym przyznano ulgi - w podziale na ich rodzaje - służyła 
elektroniczna ewidencja udzielania ulg i umorzeń, zwana aplikacją EW. Nie 
zapewniała ona jednak bieżącego i pełnego monitorowania płatników 
niewywiązujących się z warunków realizacji udzielonej ulgi, w spłacie należności. 

Aplikacja, przeznaczona do obsługi rejestru ulg w zakresie odroczeń i układów 
ratalnych oraz do obsługi umorzeń, zapewnia ustalenie liczby płatników składek, 
którzy złożyli wnioski w tym zakresie, jednak bez generowania automatycznie sumy 
kwot złożonych wniosków. Zgodnie z obowiązującą procedurą wypełniania rejestru 
umorzeń, odroczeń i układów ratalnych, do rejestru tego wpisuje się kwoty przy tych 
płatnikach, którzy uzyskali takie ulgi. Sporządzenie wykazu sumy kwot umorzonych - 
uzyskanych w wyniku odroczonych terminów płatności oraz układów ratalnych - 
wymaga ręcznego zsumowania poszczególnych pozycji. Elektroniczna ewidencja 
spraw dotyczących umorzeń, odroczenia terminów płatności i układów ratalnych 
(rejestr EW) umożliwia bowiem wygenerowanie 2 raportów w ujęciu liczbowym, bez 
ujęcia wartościowego: raport 1 – wykazuje liczbę przyjętych wniosków, z podziałem na 
ich rodzaje i rozstrzygnięcia, raport 2 – wskazuje terminowość rozstrzygnięć.  
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Stwierdzono brak w Oddziale elektronicznego systemu monitorowania procesu 
wywiązywania się płatnika z obowiązków, wynikających z odroczenia terminu 
płatności składek lub układu ratalnego. Funkcjonująca w systemie aplikacja 
rozliczeniowo – egzekucyjna FW nie umożliwia automatycznego sprawdzania 
realizacji obowiązków przez dłużnika, któremu udzielono tych ulg. Monitoring w tym 
zakresie odbywa się poprzez comiesięczne sprawdzanie przez pracownika kont 
płatnika. Rejestr EW zawiera końcową informację o sposobie realizacji ulgi poprzez 
określenie: dług spłacony, lub umowa zerwana.   

 
Ustalanie wartości umorzeń, realizacji odroczeń i układów ratalnych poprzez 

odręczne sumowanie danych z aplikacji rozliczeniowo – egzekucyjnej FW 
i wyszukiwanie płatnika  na podstawie dokonanych wpłat – w ocenie Najwyższej Izby 
Kontroli – jest sposobem pracochłonnym i ograniczającym możliwość bieżącego          
i pełnego monitorowania płatników, niewywiązujących się z warunków realizacji 
udzielonej ulgi w spłacie należności.  

 
O stopniu niewydolności Oddziału w zakresie agregowania danych o wartości 

przyznanych umorzeń, odroczeń terminu płatności oraz układów ratalnych, a także 
płatników niewywiązujących się z warunków realizacji udzielonych ulg, świadczy 
przeszło 2 tygodniowy okres bilansowania i weryfikacji tych danych, poprzez 
dokonywane zmiany, na podstawie ustaleń wynikających z kontroli. 

          /Dowód: akta kontroli str. 15 – 30, 560 - 562/ 

 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie, z uwagami dotyczącymi działania systemów informatycznych. 
 
 
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. 
o Najwyższej Izbie Kontroli1, wnosi o: 

 
1. Zapewnienie objęcia postępowaniem egzekucyjnym wszystkich niezapłaconych 

należności z tytułu składek;  
2. Zwiększenie częstotliwości kontroli w zakresie efektywności prowadzonych 

egzekucji własnych i przez urzędy skarbowe; 
3. Wykorzystywanie uprawnień przewidzianych w art. 6 i art. 54 ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w celu poprawy skuteczności 
prowadzonych egzekucji przez urzędy skarbowe. 

 

IV. 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 Rzeszowie. 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2012 r., poz.82 
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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. 
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