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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/112 – Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne 
w latach 2012-2013 (I półrocze 2013 r.). 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 

Kontrolerzy Sławomir Kochman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 88175 z dnia 14 października 2013 r. 
 
Marek Rejman, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88176 z dnia 14 października 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 42, 35-310 Rzeszów, 
zwany dalej Urzędem. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Czarnobaj – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie od dnia 
19 lutego 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą. 

 
W kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 5 obszarach (na 10 skontrolowanych),  
tj. w zakresie: efektywności egzekucji, prowadzenia postępowania egzekucyjnego, 
odprowadzania do ZUS wyegzekwowanych należności, obciążania ZUS kosztami 
postępowania egzekucyjnego, braku działań Urzędu w celu umożliwienia 
elektronicznego przetwarzania tytułów wykonawczych otrzymywanych przez ZUS. 
Efektywność egzekucji należności ZUS, prowadzonej przez Naczelnika Urzędu 
w 2012 r. wyniosła 6,02 %, a w I półroczu 2013 r. wyniosła 3,92 %. Urząd 
podejmował wprawdzie działania w celu poprawy efektywności egzekucji, lecz 
działania te nie przyniosły znaczących efektów. 
W zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego stwierdzono późne 
podejmowanie czynności egzekucyjnych po otrzymaniu tytułu wykonawczego z ZUS 
(w 24 na 60 objętych kontrolą tytułach wykonawczych). 
W 8 na 60 analizowanych tytułach wykonawczych stwierdzono długie okresy 
bezczynności Urzędu (przekraczające 6 miesięcy). 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Ściągnięte przez poborców skarbowych lub wpłacone przez zobowiązanych środki 
pieniężne w analizowanej próbie 60 tytułów wykonawczych wpływały w formie 
gotówkowej lub bezgotówkowej na konto Urzędu w tym samym dniu lub następnym 
dniu roboczym. Wyegzekwowane należności z tytułu składek przekazywane były do 
ZUS w terminie do 14 dni od daty pobrania, za wyjątkiem 5 wpłat z 2012 r. i 3 wpłat 
z I półrocza 2013 r. Należności te przekazane były w terminie od 20 do 50 dni od 
daty ich pobrania. 
Urząd nie dokonał obciążenia ZUS kosztami postępowania egzekucyjnego 
w przypadku 6 tytułów wykonawczych, zaś w przypadku 3 tytułów obciążenia te 
zostały wydane po upływie 5-6 miesięcy od daty wydania postanowienia 
o umorzeniu należności objętych tymi tytułami wykonawczymi.  
Urząd posiadał i korzystał z systemów informatycznych wspierających prowadzenie 
egzekucji.  
Kontrola wykazała jednak, iż tytuły wykonawcze przekazywane były do Urzędu 
z ZUS w większości w formie papierowej, co utrudniało i spowalniało pracę. Urząd 
nie podejmował działań w celu wyegzekwowania od ZUS odpowiedniej formy 
elektronicznej, umożliwiającej przetwarzanie tytułów wykonawczych (tzw. migrację), 
co mogłoby przyśpieszyć ich wdrażanie do egzekucji. 
W kontroli ustalono, że Urząd prawidłowo wyliczał, pobierał i dokumentował koszty 
egzekucyjne. Prawidłowo dobierano także środki egzekucyjne oraz przekazywano 
ZUS należności w przypadku zbiegu egzekucji. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego 
zarządzeniem nr 14/2010 Naczelnika Urzędu z dnia 1.12.2010 r. - do zakresu 
działania Naczelnika należy m.in. wykonywanie egzekucji administracyjnej 
należności pieniężnych. 
Prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych i innych należności 
pieniężnych, badanie prawidłowości otrzymanych tytułów wykonawczych 
i dopuszczalności egzekucji, zabezpieczanie należności podatkowych i innych 
należności podlegających egzekucji administracyjnej, wnioskowanie do sądu 
o wyjawienie przez dłużnika majątku - należy m.in. do zadań Działu Egzekucji 
Administracyjnej.  
Kierownikiem Działu Egzekucji Administracyjnej – Komornikiem Skarbowym jest 
Anna Lorenc. Bezpośredni nadzór nad Działem Egzekucji Administracyjnej sprawuje 
Lesław Janicki – Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu. 
 
(dowód: akta kontroli str.4-25, 26-174) 
 
 

1. Dane dotyczące liczby i kwoty tytułów wykonawczych oraz sposobu 

ich realizacji, wielkość uzyskanych przychodów z egzekucji, 

w podziale na zastosowanie środka egzekucyjnego, efektywność 

egzekucji. 

W latach 2010-2012 i w I półroczu 2013 r. Urząd realizował następującą liczbę 
tytułów wykonawczych:  
- w 2010 r. – 84.179 na kwotę 66.009 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 44.338     
(52,67 % ogółu) na kwotę 21.426 tys. zł, 

Opis stanu 
faktycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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- w 2011 r. – 80.329 na kwotę 63.451 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 39.636 
(49,34 % ogółu) na kwotę 21.668 tys. zł, 
- w 2012 r. – 87.361 na kwotę 79.266 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 46.729 
(53,49 % ogółu) na kwotę 24.577 tys. zł, 
- w I półroczu 2013 r. – 72.915 na kwotę 78.210 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 
39.404 (54,04 % ogółu) na kwotę 25.601 tys. zł. 
 
Liczba i wartość tytułów wykonawczych zrealizowanych w ww. okresie wyniosła: 
- w 2010 r. – 25.377 na kwotę 12.602 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 8.770 (34,56 % 
ogółu) na kwotę 1.233 tys. zł (9,78 %), 
- w 2011 r. – 26.143 na kwotę 13.918 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 6.905 (26,41 % 
ogółu) na kwotę 1.111 tys. zł (7,98 %), 
- w 2012 r. – 25.163 na kwotę 14.595 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 8.187 (32,54 %) 
na kwotę 1.418 tys. zł (9,72 %), 
- w I półroczu 2013 r. 11.893 na kwotę 8.894 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 2.977 
(25,03 %) na kwotę 1.006 tys. zł (11,31 %). 
 
Liczba nieściągniętych tytułów wykonawczych wyniosła: 
- w 2010 r. – 58.802 na kwotę 53.407 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 35.568 na 
kwotę 20.192 tys. zł 
- w 2011 r. – 54.186 na kwotę 49.534 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 32.713 na 
kwotę 20.558 tys. zł, 
- w 2012 r. – 62.198 na kwotę 64.671 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 38.542 na 
kwotę 23.159 tys. zł, 
- w I półroczu 2013 r. – 61.022 na kwotę 69.316 tys. zł, w tym dla ZUS w ilości 
36.427 na kwotę 24.595 tys. zł. 
 
W latach 2010-2012 oraz w I półroczu 2013 r. Naczelnik Urzędu, na podstawie art. 
59 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.) umorzył należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne, na które ZUS wystawił następującą ilość 
tytułów wykonawczych: 
- 2.344 na kwotę 1.317 tys. zł - w 2010 r., 
- 1.461 na kwotę 609 tys. zł - w 2011 r., 
- 2.628 na kwotę 1.164 tys. zł w 2012 r., 
- 438 na kwotę 371 tys. zł w - I półroczu 2013 r.  
 
Urząd w 2012 r. zwrócił do ZUS 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 tys. zł w trybie art. 
29 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdyż tytuł ten nie 
spełniał wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2 tej ustawy. W I półroczu 2013 r. nie 
było takich przypadków. 
 
(dowód: akta kontroli str.175-187) 
 
Wpływy z egzekucji należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (wraz 
z wpłatami zobowiązanego na konto organu egzekucyjnego i wpłatami 
zobowiązanego na konto wierzyciela po wszczęciu egzekucji) wynoszące w 2010 r. 
- 1.233.127 zł, w 2011 r. - 1.110.062 zł, w 2012 r. - 1.418.321 zł, i w I półroczu 
2013 r. - 1.006.069 zł, w podziale na zastosowany środek egzekucyjny 
przedstawiały się następująco (w zł): 
- z pieniędzy – w 2010 r. – 472.332 zł, w 2011 r. – 480.920 zł, w 2012 r. - 393.729 zł, 
w I półroczu 2013 r. – 242.655 zł, 
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- z wynagrodzenia za pracę – w 2010 r. – 21.781 zł, w 2011 r. – 37.377 zł, w 2012 r. 
– 36.594 zł, w I półroczu 2013 r. – 2.572 zł, 
- ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego – 
w 2010 r. – 19.320 zł, w 2011 r. – 51.251 zł, w 2012 r. – 19.247 zł, w I półroczu 
2013 r. – 11.040 zł, 
- z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych – w 2010 r. – 160.213 zł, 
w 2011 r. – 84.928 zł, w 2012 r. – 196.743 zł, w I półroczu 2013 r. – 251.386 zł, 
- z innych wierzytelności i innych praw majątkowych – w 2010 r. – 278.586 zł, 
w 2011 r. – 134.339 zł, w 2012 r. – 69.452 zł, w I półroczu 2013 r. – 83.765 zł, 
- wpłata przez zobowiązanego na konto organu egzekucyjnego - w 2010 r. – 
74.598 zł, w 2011 r. – 282.792 zł, w 2012 r. – 622.610 zł, w I półroczu 2013 r. – 
365.607 zł, 
- wpłata przez zobowiązanego na konto wierzyciela po wszczęciu egzekucji – 
w 2010 r. – 206.307 zł, w 2011 r. – 38.455 zł, w 2012 r. – 79.946 zł, w I półroczu 
2013 r. – 49.044 zł, 
 
W latach 2010-2013 (I półrocze 2013 r.) nie było wpływów z egzekucji z ruchomości. 
 
(dowód: akta kontroli str.188-189) 
 
Wskaźnik efektywności egzekucji, prowadzonej w latach 2010–I półrocze 2013 r. 
przez Urząd, wynosił:  
- w 2010 r. - 19,09 %, w tym dla wierzytelności ZUS - 5,75 %,  
- w 2011 r. – 21,93 %, w tym dla wierzytelności ZUS - 5,12 %,  
- w 2012 r. – 18,41 %, w tym dla wierzytelności ZUS - 6,02 %,  
- w I półroczu 2013 r. - 11,37 %, w tym dla wierzytelności ZUS - 3,92 %. 
 
Średni czas realizacji tytułów wykonawczych w latach 2010–I półrocze 2013 r. 
wynosił: 
- w 2010 r. – 760 dni, w tym 1.156 dni dla tytułów wykonawczych ZUS, 
- w 2011 r. – 707 dni, w tym 1.168 dni dla tytułów wykonawczych ZUS, 
- w 2012 r. – 739 dni, w tym 1.376 dni dla tytułów wykonawczych ZUS. 
- w I półroczu 2013 r. – 501 dni, w tym 847 dni dla tytułów wykonawczych ZUS. 
 
(dowód: akta kontroli str.190-191) 
 
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki, w sprawie przyczyn niskiej 
efektywności egzekucji oraz długiego czasu realizacji tytułów wykonawczych, 
związanych także z należnościami ZUS wyjaśnił, że: 
 – niska efektywność egzekucji nie wynika z braku czy też zaniechania 
podejmowania działań przez organ egzekucyjny, lecz z tego powodu, że działania 
egzekucyjne nie przynoszą pożądanych efektów w postaci uzyskania gotówki 
w kwotach odpowiadających wysokości egzekwowanych kwot. Przyczyną tego 
stanu są czynniki niezależne od organu egzekucyjnego, przede wszystkim trudna 
sytuacja zobowiązanych, brak u nich składników majątkowych podlegających 
egzekucji, coraz częstsze prowadzenie działalności gospodarczej przy 
wykorzystaniu majątku dzierżawionego, kredytowanego lub przejętego w leasing. 
Dłużnicy faktycznie nie posiadają gotówki lub innego majątku, z którego można by 
egzekwować zaległe należności. Niższa efektywność egzekucji tytułów 
wykonawczych z ZUS, w porównaniu do tytułów wykonawczych własnych 
spowodowana jest tym, iż do Urzędu przekazywane są tytuły, w stosunku do których 
ZUS nie mógł zastosować środków egzekucyjnych we własnym zakresie lub 
zastosowane środki okazały się bezskuteczne. Wskaźnik efektywności w I półroczu 
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2013 r. wprawdzie spadł, jednakże wcześniejsze wskaźniki za I półrocze 2012 r. 
(2,60 %), 2011 (2,47 %) i 2010 r. (3,01 %) wskazują, że II półrocze każdego roku 
charakteryzuje się znaczną poprawą efektywności egzekucji; 
- przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie zawierają 
żadnych norm regulujących czas trwania egzekucji administracyjnej ani 
częstotliwość podejmowania czynności egzekucyjnych, sposobem zakończenia 
postępowania, oprócz całkowitego wyegzekwowania długu jest umorzenie 
postępowania egzekucyjnego (art. 59 § 2 ustawy). Długi czas realizacji tytułów 
wykonawczych wynika przede wszystkim z powodu stale rosnącej liczby tytułów do 
załatwienia oraz braku możliwości wyegzekwowania zaległych należności. Ilości 
tytułów do załatwienia były na tyle znaczne (średnio 10 tysięcy na jedno stanowisko 
inspektora), że uniemożliwiały w niektórych przypadkach zintensyfikowanie działań 
egzekucyjnych. W większości spraw występują przesłanki umorzenia postępowania 
egzekucyjnego, ponieważ ze zgromadzonych dokumentów wynika, że 
w postępowaniu nie uzyska się żadnej kwoty, jednak organ dokonuje umorzenia 
w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ nie może wykluczyć, że nawet po kilku latach 
sytuacja zobowiązanego ulegnie zmianie i dojdzie do wyegzekwowania zaległych 
należności.  
(dowód: akta kontroli str.432-452) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono niski wskaźnik egzekucji należności ZUS, występujący w okresie 
objętym kontrolą. 
 
 

2. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

Spośród ogólnej ilości tytułów wykonawczych, przekazanych do Urzędu przez ZUS, 
dotyczących należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w 2012 r. i w I 
półroczu 2013 r. (odpowiednio 46.729 i 39.404) kontrolą objęto 60 tytułów 
wykonawczych, w tym: 
- 20 tytułów wykonawczych wykazujących największe kwoty zaległości, wybranych   
z I półrocza 2013 r., 
- 20 tytułów wykonawczych z 2012 r. (7 zapłaconych i 13 umorzonych), 
- 20 tytułów wykonawczych z I półrocza 2013 r. (14 zapłaconych i 6 umorzonych). 
 
Tytuły do kontroli zostały wybrane przez dobór losowy prosty. 
 
W analizowanej próbie 60 tytułów wykonawczych nie stwierdzono przedawnienia 
należności ZUS na skutek przewlekłego prowadzenia egzekucji lub braku realizacji 
tytułów wykonawczych.  
Nie stwierdzono także opóźnień w nadawaniu biegu tytułom wykonawczym. 
Nadanie biegu tytułom wykonawczym dokonywano w terminie do 14 dni od daty 
jego otrzymania. 
 
(dowód: akta kontroli str.192-200, 201-254,  255-347, 510-530) 
 
Analiza 20 tytułów wykonawczych o największych kwotach należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne wykazała, iż nie dokonywano umorzeń 
należności, dochodzonych z tych tytułów. Okres - od daty wpływu tytułu 
wykonawczego do Urzędu do daty podjęcia pierwszej czynności przez Urząd - w tej 
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próbie wynosił: od 4 do 13 dni – w 14 przypadkach, 16 dni – w 2 przypadkach, od 31 
do 41 dni – w 4 przypadkach. 
Okres - od daty wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu do daty podjęcia ostatniej 
czynności przez Urząd - w próbie 20 tytułów wynosił: od 26 do 131 dni – w 4 
przypadkach, od 178 do 294 dni – w 10 przypadkach, od 313 do 415 dni – w 3 
przypadkach, od 970 do 1.223 dni – w 3 przypadkach. 
 
Analiza pozostałych 40 tytułów wykonawczych wykazała, ze okres - od daty wpływu 
tytułu wykonawczego do daty podjęcia pierwszej czynności przez Urząd - wynosił: 
do 30 dni – w 20 przypadkach, od 31 do 100 dni – w 6 przypadkach, od 101 do 200 
dni – w 11 przypadkach, powyżej 201 dni – w 3 przypadkach (613, 223, 434 dni). 
Okres - od daty wpływu tytułu wykonawczego do Urzędu do daty podjęcia ostatniej 
czynności przez Urząd - w analizowanej próbie 40 tytułów wynosił: do 30 dni – w 2 
przypadkach, od 31 do 100 dni – w 5 przypadkach, od 101 do 200 dni – w 2 
przypadkach, od 201 do 500 dni – w 8 przypadkach, powyżej 501 dni – w 23 
przypadkach. 
W ostatniej kategorii (23 tytułów) okresy powyżej 2.000 dni wystąpiły w 8 
przypadkach. 
Średni czas realizacji analizowanych 40 tytułów wykonawczych (zapłacone 
i umorzone) wynosił: 
- 430 dni dla tytułów wykonawczych zapłaconych w 2012 r., 
- 549 dni dla tytułów wykonawczych zapłaconych w I półroczu 2013 r., 
- 1.940 dni dla tytułów wykonawczych umorzonych w 2012 r., 
- 1.653 dni dla tytułów wykonawczych umorzonych w I półroczu 2013 r. 
 
(dowód: akta kontroli str.192-200, 201-254,  255-347) 
 
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki - w sprawie opóźnień 
w podejmowaniu czynności egzekucyjnych oraz długiego okresu realizacji tytułów 
wykonawczych w analizowanych przypadkach - wyjaśnił, że: 
 - podejmowanie pierwszych czynności w terminie powyżej 30 dni od daty wpływu 
tytułu wykonawczego wynika przede wszystkim z braku możliwości niezwłocznego 
ich zastosowania. W zdecydowanej większości przypadków egzekucja prowadzona 
jest do tego samego podmiotu, który ustawicznie zalega z zapłatą należności, 
dlatego też Urząd ma wiedzę o tym, czy istnieje możliwość zastosowania środków 
egzekucyjnych. W tej sytuacji, w niektórych sprawach czynności dokonywane są 
z opóźnieniem; 
- długi czas egzekucji wynika z ustawicznego podejmowania prób wyegzekwowania 
długu, starając się uniknąć sytuacji, w której poprzez umorzenie postępowania 
dłużnicy będą uważali, że są zwolnieni z obowiązku regulowania swoich 
zobowiązań. Konsekwencją tych działań jest wydłużający się czas prowadzenia 
postępowań egzekucyjnych. 
 
(dowód: akta kontroli str.480-485) 
 
Analiza umorzonych tytułów wykonawczych, tj. 13 z 2012 r. i 6 z I półrocza 2013 r. 
wykazała, iż nie dokonywano umorzeń należności w stosunku do podmiotów 
czynnych, posiadających stałą siedzibę i zatrudniających pracowników, bądź też  
podmiotów posiadających źródła prowadzenia egzekucji. 
 
(dowód: akta kontroli str.357-431) 
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Kontrola wykazała, iż w przypadku 8 tytułów wykonawczych o nr: 287724, 136434, 
135697, 251680, 259414, 190205, 275886, 275874 (6 tytułów wykonawczych, 
których należności zostały umorzone i 2 dotyczące największych kwotowo tytułów) -
na 60 objętych kontrolą - stwierdzono znaczne okresy bezczynności Urzędu, tj. 
przekraczające 6 miesięcy. Było to odpowiednio: 19, 8, 24, 8, 12, 14, 11 i 11 
miesięcy. 
Sześciomiesięcznego okresu bezczynności pomiędzy dokonaniem kolejnych 
czynności egzekucyjnych nie kwestionowała Izba Skarbowa w Rzeszowie w kontroli 
kompleksowej Urzędu, przeprowadzonej w 2010 r. 
 
(dowód: akta kontroli str.357-431, 465-475) 
 
Naczelnik Urzędu Beata Czarnobaj - w sprawie okresów bezczynności Urzędu 
przekraczających 6 miesięcy w odniesieniu do ww. tytułów wykonawczych - 
wyjaśniła, że: 
-  nr 287724 – przerwa w czynnościach egzekucyjnych przez okres 19 miesięcy 
wynikła z braku możliwości podjęcia jakichkolwiek czynności egzekucyjnych 
w związku z wyjazdem zobowiązanego (obywatela tureckiego) do Turcji oraz 
brakiem majątku; 
- nr 136434, 251680 (przerwa przez okres 8 miesięcy),  135697 (przerwa przez 
okres 24 miesięcy) - z ustaleń Urzędu wynika, że zobowiązany nie posiada majątku, 
nie dysponuje gotówką, nie posiada rachunku bankowego, w związku z tym organ 
egzekucyjny nie miał możliwości dokonywania czynności egzekucyjnych z większą 
częstotliwością, 
- nr 259414 (przerwa przez okres 12 miesięcy) – prowadzenie egzekucji wobec tego 
zobowiązanego polegało wyłącznie na poborze przez poborcę gotówki, 
dokonywanie innych czynności z większą częstotliwością nie było możliwe z powodu 
braku majątku, a przede wszystkim gotówki; 
- nr 190205 (przerwa przez okres 14 miesięcy) – z ustaleń Urzędu wynika, że 
zobowiązany nie posiada majątku, jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, 
a przerwa w czynnościach przez okres 14 miesięcy wynikła z braku możliwości 
podjęcia jakichkolwiek czynności egzekucyjnych; 
- nr 275886, 275874 (przerwa przez okres 11 miesięcy) – organ egzekucyjny 
skorzystał z uprawnień wynikających z art. 31 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji i w dniu 11.05.2011 r. zlecił Naczelnikowi Urzędu 
Skarbowego w Leżajsku wykonanie czynności egzekucyjnych, polegających na 
zajęciu i sprzedaży egzekucyjnej ruchomości, znajdującej się na terenie zakładu 
położonego na terenie właściwości tego Urzędu. Do chwili obecnej nie uzyskano 
żadnych kwot na pokrycie należności głównych i odsetek, a uzyskane kwoty pokryły 
w części koszty egzekucyjne. Postępowanie rekwizycyjne nie zostało jeszcze 
zakończone. 
 
(dowód: akta kontroli str.460-462) 
 
Kontrola wykazała, iż Urząd przy prowadzeniu egzekucji wyczerpał wszystkie 
możliwości skutecznego dochodzenia należności ZUS, przed ich umorzeniem. 
W analizowanych tytułach wykonawczych nie stwierdzono niewłaściwego doboru 
środków egzekucyjnych. 
Urząd nie prowadził egzekucji z ruchomości.  
Powodem nieprowadzenia egzekucji z ruchomości jest brak efektów w postaci 
pozyskania środków finansowych oraz niska - w odniesieniu do egzekwowanych 
kwot - wartość pojazdów mechanicznych, przy wysokich kosztach zajęcia, zwózki, 
a następnie ich sprzedaży. 
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W kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w dokumentowaniu poszczególnych 
czynności egzekucyjnych. 
Koszty egzekucyjne wyliczano poprzez systemy informatyczne, korzystając 
z podsystemu EGAPOLTAX, opracowane na podstawie przepisów prawa, co 
gwarantuje prawidłowe ich wyliczanie. 
Generowanie zajęć egzekucyjnych również dokonywane jest za pomocą 
podsystemu EGAPOLTAX. Poborcy skarbowi, pobierając gotówkę w terenie, 
naliczają opłaty egzekucyjne wykorzystując przenośne urządzenia elektroniczne 
(palmtopy), wyposażone w program umożliwiający rozliczanie pobranych kwot, 
w tym również opłat egzekucyjnych. 
 
Nie stwierdzono tendencyjności prowadzenia postępowań egzekucyjnych 
w analizowanych tytułach wykonawczych lub preferowania wybranych rodzajów 
wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 
 
(dowód: akta kontroli str.348-356, 367-431, 463-464, 487-493, 496) 
 
W okresie objętym kontrolą Urząd złożył, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, 
łącznie 20 wniosków o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, w tym 11 
w 2012 r. i 9 w I półroczu 2013 r. (wnioski dotyczyły wyłącznie tytułów 
podatkowych). 
 
Z wyjaśnień Pierwszego Zastępcy Naczelnika Urzędu Lesława Janickiego wynika, iż 
w żadnej z tych spraw nie uzyskano na tyle istotnych informacji, że po jej 
wykorzystaniu wyegzekwowano wszystkie należności objęte egzekucją. Większość 
informacji dotyczy wskazania majątku już znanego organowi lub potwierdzenia tego, 
że zobowiązany majątku nie posiada. Ze względu na ekonomikę postępowania 
(duża liczba tytułów wykonawczych wystawiona na tego samego zobowiązanego) 
Urząd obejmuje wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności, a następnie wnioskiem 
o nakazanie wyjawienia majątku tylko tytuły podatkowe lub tylko niektóre tytuły 
podatkowe (tj. te wystawione na największe kwoty), a uzyskane informacje, 
dotyczące tych podmiotów, wykorzystuje w całym postępowaniu egzekucyjnym.  
 
(dowód: akta kontroli str.476-477) 
 
W okresie objętym kontrolą Urząd skierował do ZUS 13 zawiadomień (dotyczących 
egzekucji z nieruchomości) na podstawie art. 110 § 1a ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
W zawiadomieniach tych wskazywano, że zastosowane wobec dłużników środki 
egzekucyjne, o których mowa w rozdziałach 2-6 ww. ustawy, okazały się 
bezskuteczne. 
Z ustaleń organu egzekucyjnego wynikało jednocześnie, że zobowiązani posiadali 
majątek nieruchomy.  
Urząd wezwał w tych przypadkach ZUS (art. 36 § 1 ustawy) do zajęcia stanowiska 
w sprawie dalszego prowadzenia egzekucji i ewentualnego złożenia wniosku, 
zgodnie z przepisem art. 110 § 3 ustawy. 
W odpowiedziach na ww. wnioski w 8 przypadkach ZUS uznał za niezasadne 
prowadzenie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, a w 2 przypadkach 
wskazał na przeszkody uniemożliwiające złożenie wniosku. 
 
W 3 przypadkach ZUS złożył wniosek o podjęcie egzekucji z nieruchomości. 
Spośród tej liczby, w 2 przypadkach - w związku ze zbiegiem egzekucji 
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administracyjnej i sądowej wobec dłużnika - Sąd Rejonowy w Rzeszowie wskazał, 
że właściwym do prowadzenia egzekucji jest Komornik Sądowy przy Sądzie 
Rejonowym w Rzeszowie. Z tego powodu egzekucję w tych sprawach prowadzi 
Komornik Sądowy.  
W jednym przypadku, po skierowaniu przez ZUS wniosku o podjęcie egzekucji 
z nieruchomości, ZUS kolejnym pismem poinformował, iż postępowanie 
egzekucyjne wobec zobowiązanego ulega zawieszeniu z uwagi na złożenie przez 
zobowiązanego wniosku z dnia 15.01.2013 r. o umorzenie należności na podstawie 
przepisów 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). 
W związku z ww. pismem Naczelnik Urzędu, postanowieniem z dnia 31.01.2013 r., 
zawiesił postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanego do dnia 
uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu należności lub odmowie umorzenia. 
 
(dowód: akta kontroli str.497) 
 
Spośród 60 analizowanych tytułów wykonawczych, w 2 przypadkach Urząd 
wyegzekwował należności ZUS poprzez zajęcie wierzytelności z tytułu zwrotu 
podatku VAT (art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).  
W przypadku 18 tytułów wykonawczych zobowiązani posiadali wierzytelność 
w postaci nadpłaty w podatku VAT, jednakże działając na podstawie art. 76 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) 
złożyli do Naczelnika Urzędu wniosek o zaliczenie tych nadpłat na poczet przyszłych 
zobowiązań podatkowych (PIT-36L, PIT-4R), w związku z czym prowadzenie 
egzekucji z tych wierzytelności nie było możliwe. 
  
(dowód: akta kontroli str.367-406, 509, 510-530) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono – w 24 (na 60) badanych przypadkach późne podejmowanie czynności 
egzekucyjnych po otrzymaniu tytułu wykonawczego z ZUS (po upływie ponad         
30 dni) oraz długie okresy bezczynności Urzędu (powyżej 6 miesięcy) w przypadku 
8 (na 60) analizowanych tytułów wykonawczych. 
 
 

3. Odprowadzanie do ZUS wyegzekwowanych należności. 

Ściągnięte przez poborców skarbowych lub wpłacone przez zobowiązanych środki 
pieniężne, w analizowanej próbie 60 tytułów wykonawczych, wpłacane były w formie 
gotówkowej lub bezgotówkowej na konto Urzędu w tym samym dniu lub następnym 
dniu roboczym. 
Wyegzekwowane należności z tytułu składek przekazywane były do ZUS w terminie 
do 14 dni od daty pobrania, za wyjątkiem 8 przypadków wpłat, których nie 
przekazano niezwłocznie, tj. 5 – z 2012 r., (tytuły wykonawcze o nr: 334135, 
299042, 210834, 334816, 318928) i 3 – z I półrocza 2013 r. (tytuły wykonawcze        
o nr: 353205, 359826, 347153). 
Należności te przekazane były odpowiednio w terminie 23, 36, 21, 20, 50 dni 
(2012 r.) oraz 25, 22 i 26 dni ( I półrocze 2013 r.) od daty ich pobrania. 
 
(dowód: akta kontroli str.407-409) 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki, w sprawie przekazywania 
wyegzekwowanych należności do ZUS w terminie dłuższym niż 14 dni - 
w odniesieniu do wskazanych tytułów wykonawczych - wyjaśnił, że: 
- pracownik, do którego obowiązków należało rozliczenie przelewów, przebywał na 
urlopie wypoczynkowym przez 13 dni, co spowodowało, iż odprowadzono 
należności do ZUS w terminie 23 dni od daty ich pobrania przez Urząd (tyt. 
wykonawczy nr 334135); 
- pracownik, do którego obowiązków należało rozliczenie przelewów, przebywał na 
zwolnieniu chorobowym w okresie od 29.10.2012 r. do 1.11.2012 r., 5.11.2012 r., 
i od 7.11.2012 r. do 9.11.2012 r. (tytuł wykonawczy 334135 – 36 dni); 
- egzekucja z tego tytułu (nr 210834 – przelew do ZUS w 21 dniu) została 
zrealizowana z nadpłaty podatku dochodowego, a jej rozliczenie nastąpiło w okresie 
wzmożonych zajęć i realizacji z nadpłat podatku dochodowego, co skutkuje dużą 
liczbą przelewów do rozliczenia (kontroli przelewów dokonuje jedna księgowa na 8 
stanowisk); 
- tytuł wykonawczy o nr 318928, 353205, 359826 uczestniczył w zbiegu egzekucji 
pomiędzy Naczelnikiem Urzędu a Dyrektorem Oddziału ZUS. W związku 
z przekazaniem tytułów wykonawczych po dacie otrzymania przelewu, rozliczenie 
zostało dokonane ręcznie i pieniądze zostały przekazane na konto ZUS dopiero 
w terminie –odpowiednio: 50, 25, 22 dni od daty ich pobrania; 
- rozliczenie przelewu do tytułu nr 334816 (wpłata w terminie 20 dni) dotyczyło 
kilkudziesięciu tytułów wykonawczych, do których zaistniała konieczność 
przeanalizowania zasadności naliczenie kosztów egzekucyjnych, a następnie 
rozliczenia oddzielnie do każdego tytułu wykonawczego; 
- pracownik do którego obowiązków należało rozliczenie przelewów do tytułu 
wykonawczego nr 347153 (wpłata w terminie 26 dni), w dniach 22-25.01.2013 r. 
przebywał na zwolnieniu chorobowym. 
 
(dowód: akta kontroli str.478-479) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono opóźnienia w przekazywaniu wyegzekwowanych należności do ZUS 
przekraczające okres 14 dni od dnia pobrania należności przez Urząd. 
 
 

4. Podział wyegzekwowanych kwot na należności ZUS i podatkowe 

w przypadku zbiegu egzekucji z tytułu podatków i składek. 

W kontrolowanej próbie 60 tytułów wykonawczych zbieg egzekucji dwóch organów 
administracyjnych, tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego i Dyrektora Oddziału ZUS,  
nastąpił w 16 przypadkach. 
W wyniku zbiegu egzekucji (zajęcia rachunków bankowych) wyegzekwowano w 2 
przypadkach środki finansowe. Środki te w całości zostały zarachowane na poczet 
należności ZUS.  
 
(dowód: akta kontroli str.459) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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5. Obciążanie ZUS kosztami postępowania egzekucyjnego. 
 
W analizowanej próbie 60 tytułów wykonawczych, 19 tytułów zostało umorzonych na 
podstawie art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji           
(13 z 2012 r. i 6 z I półrocza 2013 r.). 
W 10 przypadkach brak było podstaw do obciążenia ZUS kosztami postępowania 
egzekucyjnego lub koszty te zostały pokryte przez ZUS. 
W 3 przypadkach Naczelnik Urzędu obciążył ZUS kosztami postępowania 
egzekucyjnego, wyliczonymi w prawidłowych wysokościach, lecz postanowienia 
o tych obciążeniach zostały wydane z przekroczeniem terminu, określonego             
w art. 35 §§1 i 2 Kpa. Postanowienia o obciążeniu ZUS kosztami postępowania 
egzekucyjnego zostały wydane w 2 przypadkach – po upływie 6 miesięcy,                
a w jednym przypadku – po upływie 5 miesięcy od daty wydania postanowienia 
o umorzeniu postępowania. 
 
W 6 przypadkach Urząd nie dokonał obciążenia ZUS kosztami postępowania 
egzekucyjnego, mimo obowiązku wynikającego z przepisów określonych w rozdziale 
6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tytuły nr: 251680, 136434, 
135697, 208481, 190205, 173121). 
 
Postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie 
o umorzeniu należności, objętych ww. 6 tytułami wykonawczymi zostały wydane, 
odpowiednio, w dniu:  
- 2.12.2012 r. znak IUS-EA/7241-9/IV/351/2012, 
- 3.12.2012 r. znak IUS-EA/7241-9/IV/352/2012,  
- 6.09.2012 r. znak IUS-EA/7241-9/IV/281/2012, 
- 25.03.2013 r. znak IUS-EA/7241-9/I/5/2013, 
- 29.05.2013 r. znak IUS-EA/7241-9/V/46/2013, 
- 25.04.2013 r. znak IUS-EA/7241-9/VI/23/2013. 
 
(dowód: akta kontroli str.381-406, 463, 494) 
 
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki wyjaśnił, że – 
w analizowanych sprawach nie wydano postanowień w sprawie obciążenia 
wierzyciela kosztami egzekucyjnymi z powodu obciążenia pracowników 
realizujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej wykonywaniem 
czynności związanych z bezpośrednim prowadzeniem egzekucji. Średnio na 
jednego pracownika obsługującego rejon egzekucyjny przypada 10 tys. tytułów 
wykonawczych, w związku z tym priorytet mają zadania związane z wprowadzaniem 
tytułów do systemu i prowadzeniem egzekucji, czasem kosztem wykonywania 
innych obowiązków. Wyliczone kwoty kosztów egzekucyjnych w tych przypadkach 
jak wyjaśnił Zastępca Naczelnika nie są wysokie i odpowiednio wynoszą: 3,03 zł, 
5,31 zł, 26,49 zł, 614,33 zł, 1,40 zł, 1,40 zł. 
 
(dowód: akta kontroli str.495) 
 
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki w sprawie opóźnień 
w wydawaniu postanowień obciążających ZUS kosztami egzekucyjnymi wyjaśnił, że 
– upływ czasu pomiędzy wydaniem postanowienia o umorzeniu należności 
a postanowieniem o obciążeniu ZUS kosztami egzekucyjnego wynika z tego, że 
sprawy te wszczynane są po zakończeniu partii spraw z zakresu umorzenia 
egzekucji, a pracownicy realizujący te zadania wykonują również inne obowiązki. 
(dowód: akta kontroli str.500) 

Opis stanu 
faktycznego 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono brak obciążenia ZUS kosztami egzekucyjnymi w 6 (na 19 badanych) 
przypadkach, pomimo znacznego upływu czasu od wydania postanowień 
o umorzeniu należności oraz – w 3 (na 19) badanych przypadkach – nieterminowe 
wydawanie postanowień o obciążaniu ZUS kosztami postępowania egzekucyjnego. 
 
 

6. Wspieranie procesu egzekucji i monitorowanie tego procesu przez 
systemy informatyczne w Urzędzie. 

 
W Urzędzie aktualnie dostępne są następujące aplikacje i bazy danych, 
wspomagające i monitorujące proces egzekucji: 
- POLTAX – lokalna baza danych rejestracyjnych i wymiarowych podmiotów we 
właściwości miejscowej Urzędu. W egzekucji baza ta wykorzystywana jest do 
pozyskiwania danych rejestracyjnych, adresowych, informacji o zgłoszonych 
rachunkach bankowych, miejscach zatrudnienia, źródłach i wysokości  dochodów 
(na podstawie deklaracji podatkowych). 
- SeRCe – System Rejestracji Centralnej tj. centralna baza danych  rejestracyjnych, 
adresowych, m.in. informacji o zgłoszonych rachunkach bankowych oraz 
prowadzonej działalności gospodarczej. 
- CZM – baza czynności majątkowych podmiotów we właściwości miejscowej I US 
w Rzeszowie, wykorzystywana do zbierania informacji o czynnościach majątkowych 
dłużników, dotyczących nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomego.   
- OGNIVO - narzędzie umożliwiające elektroniczną wymianę informacji, jest to 
aplikacja internetowa (Web) m.in. umożliwia elektroniczną korespondencję 
pomiędzy organem egzekucyjnym a bankami, biorącymi udział w tym 
przedsięwzięciu, w zakresie uzyskania informacji o posiadanych rachunkach 
bankowych. Jest to program pilotażowy, do którego Urząd przystąpił. Obecnie 
bierze udział w tym programie 21 banków. 
- CERBER – pozyskiwanie informacji o rachunkach bankowych, związanych             
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Baza stworzona i prowadzona przez 
Ministerstwo Finansów na podstawie informacji, przekazywanych przez banki.  
- e-ORUS – podsystem ds. niestandardowych raportów z różnych obszarów 
tematycznych na podstawie dostępnych lokalnych baz danych. W egzekucji np. 
wykorzystywany raport o nowo zgłoszonych rachunkach bankowych.  
- WHTAX – informatyczny magazyn danych, pochodzących z systemów źródłowych 
urzędów skarbowych całego kraju. Program ten pełni funkcję wspomagającą 
procesy egzekucji w Urzędzie oraz funkcję sprawozdawczą i informacyjną dla 
Naczelnika Urzędu i organów nadzoru, tj. Dyrektora Izby Skarbowej i Ministra 
Finansów. 
- ORACLE – program służący do sporządzania sprawozdań, raportów i analiz 
przebiegu egzekucji, np. efektywności egzekucji, realizacji tytułów wykonawczych, 
czynnościach egzekucyjnych, w ujęciu syntetycznym, na poziomie  Urzędu, Izby 
Skarbowej i Ministerstwa Finansów oraz na poziomie analitycznym konkretnego 
stanowiska pracy w Urzędzie lub grupy tytułów wykonawczych lub wytypowanego 
zadania (problemu) na poziomie Urzędu, Izby Skarbowej i Ministerstwa Finansów. 
- programy tworzone na bieżąco przez informatyków Urzędu, obsługiwane przez 
pracowników komórki egzekucyjnej lub służące kontroli prawidłowości działań 
komórki egzekucyjnej, działające na zasadzie skryptów informatycznych 
wyciągających przetworzone i zagregowane informacje z dostępnych baz danych, tj. 
aplikacja do identyfikacji nadpłat podatków dochodowych, zwrotów podatku VAT 
wynikających ze złożonych przez podatników deklaracji, wobec których prowadzona 
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jest równocześnie egzekucja administracyjna, celem dokonania zajęcia 
wierzytelności z tytułu nadpłaty. 
 
Prowadzenie i obsługa egzekucji w Urzędzie dokonywana jest poprzez podsystem 
EGAPOLTAX. Dostęp do tego podsystemu chroniony jest poprzez indywidualne 
hasła i zakresy dostępu, ściśle powiązane z powierzonymi obowiązkami.  
Konstrukcja tego programu jest wielopoziomowa i podzielona na poszczególne 
obszary działania. Każdy poziom umożliwia szczegółową obsługę danej czynności 
egzekucyjnej. 
Tytuły wykonawcze, wpływające do Urzędu z ZUS, wprowadzane są do podsystemu 
EGAPOLTAX ręcznie, przez pracowników Urzędu.  
Pracownik, przystępując do ręcznego wprowadzenia - do podsystemu EGAPOLTAX 
tytułów wykonawczych, skierowanych przez ZUS do Urzędu, w pierwszej kolejności 
wprowadza do systemu ewidencję tytułów wykonawczych. Wprowadzenie ewidencji 
polega na odzwierciedleniu daty jej wystawienia przez ZUS i daty wpływu do 
Urzędu, a następnie  zatwierdzenia danych w podsystemie EGAPOLTAX. Po 
zatwierdzeniu podsystem nadaje ewidencji indywidualny numer, który jest 
nanoszony na papierowy dokument. Następnie pracownik przystępuje do 
wprowadzenia poszczególnych tytułów wykonawczych, objętych daną ewidencją 
wykonując 14 różnych czynności. 
Podczas ww. czynności dokonywana jest kontrola poprawności sporządzenia 
tytułów wykonawczych, tj. czy tytuł został doręczony do właściwego organu 
egzekucyjnego, czy wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione, czy do tytułu 
został dołączony dowód doręczenia upomnienia, czy zostały dołączone dokumenty 
potwierdzające dokonanie czynności egzekucyjnych przez ZUS (np. zajęcia, 
zwrotne potwierdzenia odbioru). 
 
(dowód: akta kontroli str.498-499) 
 
Pierwszy Zastępca Urzędu Lesław Janicki wyjaśnił, że – możliwość elektronicznego 
przetwarzania tytułów wykonawczych (migrowania), wystawionych przez ZUS, 
została wprowadzona w 2009 r. System ten jednak od początku działał wadliwie. 
Około 75 % tytułów z ZUS nie jest migrowana elektronicznie. Są to tytuły, których 
z nieznanych przyczyn ZUS nie zmigrował elektronicznie do Urzędu i przekazał je 
tylko w formie papierowej. W związku z tym, aby nie spowolnić procesu 
wprowadzania tytułów wykonawczych do podsystemu EGAPOLTAX, Urząd 
wprowadza je ręcznie (wprowadzenie 1 tytułu prawidłowo sporządzonego, do 
którego nie ma dokumentów dodatkowych, zajmuje ok. 2-3 minuty, natomiast tytuł, 
którego wprowadzenie wymaga skompletowania i dopasowania dokumentów, 
związanych z prowadzeniem egzekucji przez ZUS, trwa nawet 10-15 minut). 
Ponadto nie migrują się wszystkie dane, dotyczące czynności egzekucyjnych 
dokonanych przez ZUS, w związku z tym - w każdym przypadku - są one 
wprowadzane do systemu ręcznie, a przede wszystkim wprowadzanie tych 
czynności jest czasochłonne. O ręcznym wprowadzaniu tytułów, wystawionych 
przez ZUS, przesądziło stanowisko Izby Skarbowej w Szczecinie (jednostka 
wyznaczona przez Ministerstwo Finansów do realizacji zadań z zakresu 
informatyzacji egzekucji), która - w odpowiedzi na zgłoszenie problemu 
zasugerowała rezygnację z automatycznej migracji tytułów do podsystemu 
EGAPOLTAX, do czasu rozwiązania problemu. Do chwili obecnej problem ten nie 
został rozwiązany. 
 
(dowód: akta kontroli str.464, 501-508) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono brak działań Urzędu celem doprowadzenia do sytuacji, dzięki której 
możliwym byłoby elektroniczne przetwarzanie tytułów wykonawczych. Urząd nie 
kierował także do ZUS pism w tej sprawie.  
W kontroli ustalono, że po zawarciu w dniu 18.11.2009 r. porozumienia pomiędzy 
Ministrem Finansów a ZUS w sprawie przekazywania danych elektronicznych 
(tytułów wykonawczych), utworzono platformę do zgłaszania problemów w sprawie 
migracji tytułów wykonawczych, tzw. HELPDESK. W ramach tej platformy urzędy 
skarbowe z całej Polski składały uwagi w tej sprawie. W odpowiedzi na zgłoszenie 
problemu – m.in. przez Urząd Skarbowy w Głubczycach i Drugi Urząd Skarbowy 
w Częstochowie - Izba Skarbowa w Szczecinie, koordynująca proces 
elektronicznego przetwarzania tytułów wykonawczych, w odpowiedzi z dnia 
14.01.2010 r. zasugerowała rezygnację z automatycznej migracji tytułów do czasu 
otrzymania i zainstalowania poprawionej wersji systemu, co nie nastąpiło do dnia 
zakończenia niniejszej kontroli NIK w Urzędzie. Urząd nie kierował pism – do Izby 
Skarbowej w Rzeszowie lub Izby Skarbowej w Szczecinie – dotyczących problemów 
jakie stwarza rezygnacja z elektronicznej migracji tytułów wykonawczych ZUS. 
 
 

7. Podejmowane działania w celu zwiększenia efektywności egzekucji 

i ich efekty. 

Efektywność egzekucji należności ZUS, prowadzonej przez Naczelnika Urzędu 
w 2012 r. wyniosła 6,02 %, a w I półroczu 2013 r. wyniosła 3,92 %. 
 
Naczelnik Urzędu nie wydawał zarządzeń lub instrukcji dotyczących podejmowania 
działań w celu zwiększenia efektywności egzekucji dotyczących należności ZUS. 
Nie sporządzano również sformalizowanych – w postaci dokumentów - analiz lub 
wytycznych, poprzez jakie działania zwiększyć (polepszyć) efektywność egzekucji 
należności ZUS.  
Izba Skarbowa w Rzeszowie w kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r. 
i w kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I półroczu 2013 r. nie wymagała 
wykonywania takich opracowań.  
W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.03.2011 r. po przeprowadzeniu kontroli 
w 2010 r., Izba Skarbowa wskazała m.in. na spadek skuteczności egzekucji 
należności podatkowych, na co Naczelnik Urzędu w odpowiedzi z dnia 28.04.2011 r. 
podał, że podjęto decyzje o zwiększeniu ilości rejonów egzekucyjnych, co 
w połączeniu ze stałym monitoringiem częstotliwości podejmowanych działań oraz 
szersze korzystanie z art. 36 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
winno przynieść poprawę wskaźnika egzekucji. 
 
(dowód: akta kontroli str.509) 
 
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki, w sprawie działań 
podejmowanych przez Urząd w celu zwiększenia efektywności egzekucji i efektów 
tych działań, wyjaśnił, że – działania organu egzekucyjnego prowadzone są na 
bieżąco i systematycznie na stanowiskach pracy. Pracownicy zobowiązani są do 
systematycznej weryfikacji baz danych celem zastosowania wszystkich możliwych 
środków egzekucyjnych. Aktualnie dostępne aplikacje i bazy danych wspomagające 
pozyskiwanie informacji o dłużnikach i poszukiwanie majątku to: POLTAX, SeRCe, 
CZM, OGNIVO, CERBER, e-ORUS, a także programy tworzone przez informatyków 
Urzędu, działające na zasadzie skryptów informatycznych, wyciągających 
przetworzone i zagregowane informacje z dostępnych baz danych (np. aplikacja do 
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identyfikacji nadpłat podatków dochodowych, zwrotów podatku VAT wynikających 
ze złożonych przez podatników deklaracji wobec których prowadzona jest 
równocześnie egzekucja). Poprzez przekazanie właściwych wytycznych 
kierownikom komórek, uregulowano współpracę komórki egzekucyjnej z innymi 
komórkami organizacyjnymi Urzędu, polegającą na dostarczaniu do działu 
egzekucyjnego informacji o majątku, rachunkach bankowych, wierzytelnościach, 
adresach zobowiązanych, którymi te komórki dysponują na podstawie posiadanych 
akt podatkowych oraz protokołów kontroli. Organ egzekucyjny systematycznie 
korzysta z uprawnień, wynikających z art. 36 § 1 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji i występuje do organów administracji publicznej oraz 
ZUS o podanie informacji dotyczącej posiadania przez zobowiązanego majątku 
ruchomego, nieruchomego, adresów zameldowania i zamieszkania, aktualnego 
miejsca zatrudnienia, źródeł dochodu – w 2012 r. skierowano 1.470 szt. takich 
wystąpień, w tym do ZUS 283 szt., w I półroczu 2013 r. 720 szt., w tym do ZUS 
151 szt.  Efektem tych działań jest sukcesywny wzrost wyegzekwowanych kwot 
w latach 2010-2013, a także skrócony w 2013 r. w porównaniu do poprzednich lat, 
średni czas realizacji tytułów wykonawczych. Jednak, oceniając uzyskane efekty 
z podejmowanych działań w odniesieniu do wskaźnika efektywności egzekucji 
należy stwierdzić, że nie przynoszą one pożądanego efektu w postaci wzrostu tego 
wskaźnika, z przyczyn niezależnych od organu. 
 
Z wyjaśnień Pierwszego Zastępcy Naczelnika Urzędu Lesława Janickiego wynika 
również, że – analiza przyczyn wystąpienia negatywnych zjawisk w toku 
postępowania egzekucyjnego, w szczególności braku realizacji tytułów 
wykonawczych, zwłoki w nadawaniu biegu i realizacji tytułów, przewlekłości 
postępowania egzekucyjnego, dokonywana jest na bieżąco w rejonach 
egzekucyjnych, przez inspektorów - poprzez systematyczną weryfikację wszystkich 
dostępnych baz danych i niezwłoczne stosowanie środków, które na danym etapie 
postępowania są możliwe. Oprócz analizy bieżącej, komornik skarbowy dokonuje 
analizy wszystkich spraw egzekucyjnych przy pomocy narzędzi informatycznych, 
udostępnionych przez Hurtownię WHTAX oraz program Oracle Discoverer 
(generujący 8 różnego rodzaju raportów). Dane, uzyskane z tych raportów 
(najczęściej za okresy roczne), przekazywane są przez komornika skarbowego na 
poszczególne rejony egzekucyjne, celem analizy i wyeliminowania ewentualnych 
nieprawidłowości. 
 
(dowód: akta kontroli str.348-356) 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na konieczność intensyfikacji działań w celu 
zwiększania efektywności egzekucji należności ZUS. 
 
 

8. Kontrole wewnętrzne w zakresie prawidłowości postępowania 

egzekucyjnego, ich zakres i wyniki. 

 
W okresie 2012-2013 (I półrocze) w Urzędzie przeprowadzono jedną kontrolę 
obejmującą swym zakresem egzekucję należności.  
Kontrola ta została przeprowadzona przez Izbę Skarbową w Rzeszowie w I półroczu 
2013 r.  
Była to kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń Dyrektora Izby Skarbowej 
w Rzeszowie z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w 2010 r., w której 
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stwierdzono m.in. opóźnienia w podejmowaniu pierwszych i kolejnych czynności 
egzekucyjnych, przedwczesne umarzanie postępowań egzekucyjnych, 
bezpodstawne naliczanie i obciążanie wierzyciela kosztami egzekucyjnymi, 
niezgodność pomiędzy zapisami w podsystemie EGAPOLTAX, a danymi, 
wynikającymi z dokumentów źródłowych. 
W kontroli sprawdzającej stwierdzono drobne nieścisłości, polegające na 
nierzetelnym wypełnianiu dokumentacji dotyczącej czynności egzekucyjnych 
wykonywanych przez poborców skarbowych oraz nieprawidłowe wprowadzanie do 
podsystemu EGAPOLTAX danych z dokumentów źródłowych. 
Nieścisłości te w ocenie NIK nie miały wpływu na skuteczność prowadzenia 
egzekucji. 
 
(dowód: akta kontroli str.463-475, 496) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 

9. Skargi z ZUS na przebieg postępowania egzekucyjnego lub na 

czynności egzekucyjne. 

 
W okresie objętym kontrolą nie wpływały do Naczelnika Pierwszego Urzędu 
Skarbowego w Rzeszowie skargi i zażalenia z Oddziału ZUS na przebieg 
postępowania egzekucyjnego lub na czynności egzekucyjne. 
 
(dowód: akta kontroli str.463-464, 486) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 

10. Przekazywanie ZUS informacji o stwierdzonych przypadkach 
naruszenia przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych 
oraz wyników kontroli, w których stwierdzono te nieprawidłowości. 

 
W Urzędzie brak było dokumentów, świadczących o informowaniu ZUS 
o stwierdzeniu przypadków naruszenia ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.). 
 
(dowód: akta kontroli str.509) 
                                                        
Z wyjaśnień Pierwszego Zastępcy Naczelnika Urzędu Lesława Janickiego wynika, 
że w okresie objętym kontrolą w toku działania Urzędu i prowadzonych spraw nie 
stwierdzono przypadków naruszenia przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych, w związku z tym stosowne informacje do ZUS nie były przekazywane. 
Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Lesław Janicki wyjaśnił także, iż prowadzący 
czynności kontrolne mają na uwadze zapis art. 96 ust. 1 ww. ustawy. W ramach 
czynności kontrolnych stwierdzano wprawdzie przypadki księgowania w koszty 
podatkowe składek, wskazania ich w deklaracjach do ZUS bez ich opłacenia, lecz 
były to przypadki bardzo rzadkie, a Urząd nie zawiadamiał o tym ZUS, ponieważ 
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organ rentowy dysponował złożonymi deklaracjami, czyli posiadał wiedzę o tym 
fakcie, tj. o złożonej deklaracji i braku wpłaty.   
 
(dowód: akta kontroli str.348-356) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 
IV. Uwagi i wnioski 
 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli2, wnosi o: 
 
1. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wskaźnika efektywności 

egzekucji należności ZUS; 
 

2. Podejmowanie czynności egzekucyjnych w ciągu 30 dni po otrzymaniu tytułu 
wykonawczego z ZUS oraz unikanie wydłużonych, przekraczających 6 
miesięcy, przerw w toku prowadzenia postępowania; 

 
3. Odprowadzanie do ZUS wyegzekwowanych należności w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od daty ich pobrania; 
 
4. Bieżące obciążanie ZUS kosztami postępowania egzekucyjnego i bezzwłoczne 

wydawanie postanowień w tym zakresie; 
 
5. Podejmowanie działań w celu uzyskania pełnej możliwości elektronicznego 

przetwarzania tytułów wykonawczych otrzymywanych z ZUS.  
 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 
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. 
 
 
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. 
 

                                                      
2 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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. 
 
 
 

Rzeszów,  grudnia 2013 r. 
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