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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler 1. Paweł Rakowski, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88177 z dnia 14.10.2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Składowa 5 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Pani Ewa Kuchta, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie  

(dowód: akta kontroli str.3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości,1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób dokumentowania i prowadzenia 
czynności egzekucyjnych przez Urząd Skarbowy w Krośnie (zwany w dalszej części 
wystąpienia Urzędem) oraz zmniejszenie się średniego czasu realizacji tytułów 
wykonawczych. Podobnie oceniono wykorzystanie systemów informatycznych jako 
narzędzia służącego do wspierania i monitorowania procesów egzekucyjnych, oraz 
przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego w dalszej części 
wystąpienia Zakładem), informacji o stwierdzonych naruszeniach przepisów ustawy 
o ubezpieczeniach społecznych.  

Powyższą ocenę obniżają stwierdzone w kontroli nieprawidłowości, tj: 

1. Znaczny spadek wskaźnika efektywności egzekucji: z maksymalnego poziomu 
24,07 (w tym dla Zakładu – 20,46) – odnotowanego w 2011 roku – do 6,17 
(6,45 dla Zakładu) w 2013 roku, pomimo działań, poczynionych w Urzędzie na 
rzecz jego poprawy,  

2. Długie okresy bezczynności Urzędu w działaniach egzekucyjnych (w 19 
przypadkach – na 60 badanych – okresy bezczynności w zakresie 
podejmowania działań egzekucyjnych przekraczały 6 miesięcy),   

3. Naruszanie przepisów art. 115 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015), 

w zakresie podziału środków uzyskanych w toku egzekucji, 

                                                      
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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4. Niekorzystanie przez Urząd z uprawnień, o których mowa w art. 168d cyt. 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie dającym mu 
możliwości dyscyplinowania podatników w przypadku odmowy udzielania 
informacji o stanie majątkowym. 

5. Niepodjęcie kontroli celem ustalenia majątku firmy oraz jej ewentualnych 
wierzycieli.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 
1. Wykorzystanie przez naczelnika urzędu skarbowego 

dostępnych instrumentów prawnych celem 
wyegzekwowania należności z tytułu składek oraz 
podejmowanie działań celem zwiększenia 
efektywności egzekucji. 

1. Liczba tytułów wykonawczych, kwoty uzyskane z prowadzonych 
egzekucji, wskaźniki efektywności oraz średni czas realizacji tytułów 
wykonawczych  

W latach 2010-2013 (I półrocze) Urząd obsługiwał następujące ilości tytułów: 

- 2010 r. - 32.840 na kwotę 22.854 tys. zł, w tym na rzecz Zakładu 15.307 na kwotę 
6.124 tys. zł, 

- 2011 r. - 37.398 na kwotę 29.771 tys. zł, w tym dla Zakładu 15.940 na kwotę 7.382 
tys. zł,  

- 2012 r. - 43.325 na kwotę 48.163 tys. zł, w tym na rzecz Zakładu 18.762 na kwotę 
9.868 tys. zł, 
- 2013 r. (I półrocze) - 45.032 na kwotę 49.728 tys. zł, w tym dla Zakładu 15.984 na 
kwotę 10.998 tys. zł. 
 
W latach 2010 – 2103 (I półrocze) Urząd zrealizował następującą ilość tytułów 
egzekucyjnych, w tym na rzecz Zakładu: 
- 2010 r. - 13.967 na kwotę 5.260 tys. zł, w tym na rzecz Zakładu 5.540 na kwotę 
1.101 tys. zł, 
- 2011 r. - 14.393 na kwotę 6.996 tys. zł, w tym dla Zakładu 4.005 na kwotę 1.364 
tys. zł,  
- 2012 r. - 15.447 na kwotę 6.309 tys. zł, w tym na rzecz Zakładu 4.324 na kwotę 
1.018 tys. zł,  
- 2013 r. - 7.386 na kwotę 2.968 tys. zł, w tym na rzecz Zakładu 1.197 na kwotę 697 
tys. zł.  
 
Wskaźnik efektywności egzekucji, liczony jako stosunek kwot wyegzekwowanych 
zaległości, do kwot objętych tytułami wykonawczymi (w tym dla wierzytelności 
Zakładu) przedstawiał się następująco: 
- 2010 r. -23,76 (w tym dla Zakładu 18,09), 
- 2011 r. -24,07 (w tym dla Zakładu 20.46), 
- 2012 r. -13,45 (w tym dla Zakładu 10,55), 
- 2013 r. -6,17 (w tym dla Zakładu 6.45). 
 

Opis stanu 
faktycznego 
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Średni czas realizacji tytułów wykonawczych przedstawiał się następująco 
(w dniach): 2010 r. - 581, w tym ZUS – 979; 2011 r. - 423, w tym ZUS – 855; 2012 r. 
-378, w tym ZUS - 662 oraz w 2013 r. - 293, w tym ZUS – 421 dni. 
 
Liczba tytułów egzekucyjnych, które nie zostały zrealizowane wynosiła odpowiednio: 
- rok 2010 - 18.873, w tym pochodzących z Zakładu – 9.767, 
- rok 2011 – 23.005, w tym pochodzące z Zakładu – 11.935, 
- rok 2012 – 27.878, w tym pochodzące z Zakładu – 14.438, 
- rok 2013 – 37.646, w tym pochodzące z Zakładu – 14.787.  
(dowód: akta kontroli str.11-12) 

1.1 Wielkość uzyskanych przychodów w podziale na zastosowane środki 
egzekucyjne 

W związku z egzekucją z pieniędzy, Urząd w 2010 roku uzyskał kwotę 504 tys. zł, 
w 2011 roku kwotę - 624 tys. zł, w 2012 rok - 724 tys. zł i w 2013 rok -377 tys. zł. 
Przy zastosowaniu środka egzekucyjnego w postaci zajęcia wynagrodzenia za 
pracę, uzyskano następujące kwoty: 2010 r. -24 tys. zł , 2011 r. - 43 tys. zł, 2012 r. -
22 tys. zł i 2013 r. -12 tys. zł. 
Ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, 
a także z renty socjalnej, wpływy wyniosły: 2010 r. - 20 tys. zł, 2011 r. - 19 tys. zł, 
2012 r. - 16 tys. zł i 2013 r. - 7 tys. zł. 
Z rachunków bankowych wyegzekwowano, odpowiednio: 2010 r. - 311 tys. zł, 
2011 r. - 285 tys. zł, 2012 r. - 21 tys. zł i 2013 r. - 14 tys. zł. 
Wpływy z tytułu egzekucji tzw. innych wierzytelności pieniężnych, wyniosły: 2010 r. -
242 tys. zł, 2011 r. - 399 tys. zł, 2012 r. - 205 tys. zł i 2013 r. - 147 tys. zł. 
Z ruchomości uzyskano: 2010 r. - 1 tys. zł, 2011 r. - 9 tys. zł, 2012 r. - 5 tys. zł. 
W 2013 roku Urząd nie prowadził na rzecz Zakładu egzekucji z ruchomości.  
(dowód: akta kontroli str. 11-12) 
 
W wyjaśnieniu na okoliczność niestosowania innych środków egzekucyjnych, 
wymienionych w art. 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Pani 
Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: ...W celu pozyskania informacji o majątku 
zobowiązanego pracownicy Działu Egzekucji Administracyjnej tut. Urzędu 
zobowiązani są do systematycznej weryfikacji dostępnych baz danych, tj. POLTAX, 
CZM, SeRCe, CERBER, ewidencji gruntów, budynków i lokali Urzędu Miasta 
Krosna i Starostwa Krośnieńskiego. Poszukując rachunków bankowych dłużników 
organ egzekucyjny korzysta z aplikacji OGNIWO. Organ egzekucyjny 
systematycznie korzysta też z uprawnień wynikających z art. 36 § 1 ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji i występuje do organów administracji 
publicznej, ZUS oraz organów Policji o udostępnienie informacji dotyczących 
posiadania przez zobowiązanego majątku ruchomego i nieruchomego, aktualnego 
miejsca zamieszkania, aktualnego miejsca zatrudnienia lub innych źródeł 
przychodu. W 2012 roku skierowano 1635 takich zapytań, w 2013 roku 836 (stan na 
dzień 30 września). Stan majątkowy zobowiązanego ustalany jest też przez 
poborców skarbowych w trakcie wykonywania służby w terenie. W sprawach 
szczególnie trudnych Dział Egzekucji Administracyjnej występuje do Działu Kontroli 
o przeprowadzenie kontroli doraźnych mających na celu ustalenie kontrahentów, 
rachunków bankowych czy środków trwałych osób, do których prowadzone jest 
postępowanie egzekucyjne. W przypadkach egzekucja staje się w całości 
bezskuteczna kierowane są do Sądu Rejonowego w Krośnie wnioski o nakazanie 
zobowiązanemu wyjawienie majątku.  
(dowód: akta kontroli str. 13-16) 
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W kontroli ustalono, że Urząd w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych nie 
wykorzystywał w pełni dostępnych środków egzekucyjnych, wymienionych w art. 1a 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 
1.2 Efektywność prowadzenia czynności egzekucyjnych 
 
Jak przedstawiono w pkt 1 wystąpienia, wskaźnik efektywności egzekucji, liczony 
jako stosunek kwot wyegzekwowanych zaległości, do kwot objętych tytułami 
wykonawczymi (w tym dla wierzytelności Zakładu), w latach 2010 – 2013 uległ 
pogorszeniu. 
W wyjaśnieniu na okoliczność efektywności prowadzenia czynności egzekucyjnych 
Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: ...na wysokość wskaźnika 
efektywności egzekucji zobowiązań ZUS  wpływ wywarły dwie grupy czynników. Do 
pierwszej grupy przede wszystkim należy zaliczyć: 
- znaczny wzrost kwot zaległości objętych tytułami wykonawczymi, 
- sytuację ekonomiczno – gospodarczą w regionie i pogarszanie się kondycji 
finansowej zobowiązanych. 
W większości przypadków egzekwowane zaległości dotyczą stale tych samych 
zobowiązanych, często posiadających zadłużenie także z innych tytułów, w tym 
zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, zobowiązaniach 
co do których organ egzekucyjny zastosował już wszystkie możliwe środki 
egzekucyjne, które okazały się w części lub całości bezskuteczne. Dłużnicy ci nie 
posiadają środków pieniężnych, z których można byłoby skutecznie wyegzekwować 
zaległości, nie posiadają rachunków bankowych, bądź na rachunkach znanych 
organowi egzekucyjnemu, związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą 
występuje całkowity brak obrotów, zgromadzone wkłady na rachunkach 
oszczędnościowo – rozliczeniowych korzystają z ochrony wynikającej z art. 54 
prawo bankowego. Osoby zobowiązane wobec ZUS-u nie pracują, lub  osiągają 
wynagrodzenie minimalne z pracy (....) Efektów też nie przynosi egzekucja 
z ruchomości. Majtek ruchomy w większości stanowi zabezpieczenie udzielonych 
kredytów bankowych, w postaci zastawów rejestrowych bądź przywłaszczenia, 
środki transportowe użytkowane są natomiast na podstawie umów leasingu. 
Drugą grupę czynników wywierających ujemny wpływ na wysokość wskaźnika 
efektywności egzekucji stanowi nagromadzenie się spraw egzekucyjnych. 
Liczba czynnych tytułów wykonawczych na koniec września 2013 r. wynosiła 
53.254.  
Na koniec grudnia 2012 r. w Dziale Egzekucji Administracyjnej zatrudnionych było 
11 osób. W miesiącu kwietniu zatrudnienie wzrosło o 1 osobę, a z dniem 16 sierpnia 
2013 r. o 1 osobę. Tak więc na jednego pracownika przypadało do załatwienia        
w 2012 roku 4.004 spraw, na dzień 30.06.2013 r. 3.996 spraw, a na dzień 
30.09.2013 r. – 4.096 spraw. W 2012 roku było 252 dni robocze (2016 godzin), w I 
półroczu 2013 r. – 124 dni (992) godziny. Tak więc na załatwienie jednego tytułu 
wykonawczego w 2012 roku było około 0,5 godziny, natomiast w I półroczu 2013 r. – 
0,25 h. 
(dowód: akta kontroli str. 17-18) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono znaczny spadek wskaźnika efektywności prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych, w tym na rzecz Zakładu.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Prawidłowość prowadzenia postępowań 
egzekucyjnych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego  

Kontrolą objęto wybrane losowo tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład, 
dotyczące m.in.:  
- 10 z najwyższą kwotą zadłużenia (po 5 z każdego roku objętego kontrolą), 
- 20 tytułów zwróconych lub wycofanych albo zakończonych w inny sposób,  
- 10 zakończonych przez realizację zobowiązania oraz 10 o najdłuższym terminie 
prowadzenia egzekucji, a także 10, w przypadku których Urząd wydał postanowienie 
o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, 
(dowód: akta kontroli str. 21-1078) 
 
2.1 Przedawnienie należności ZUS 
 
Urząd w latach 2010 – 2013 nie odpisywał należności Zakładu jako 
przedawnionych, a analiza tytułów wykonawczych o najdłuższym okresie 
prowadzenia przez Urząd czynności egzekucyjnych nie wykazała, aby doszło do 
przedawnienia należności.  

(dowód: akta kontroli str. 14-583)  

Analiza terminowości nadawania biegu wylosowanym 60 tytułom wykonawczym, 
wystawionym przez Zakład wykazała, że Urząd w przypadku: 
- 8 tytułów - podjął czynności egzekucyjne w terminie do 7 dni od ich otrzymania, 
- 13 tytułów - podjął czynności w terminie do 14 dni, 
- 14 tytułów - podjął czynności w terminie do 30 dni, 
- 13 tytułów - w terminie do 60 dni oraz 
- 12 tytułów - w terminie powyżej 60 dni. 
(dowód: akta kontroli str. 21-1062) 
 
W wyjaśnieniu na okoliczność terminów podejmowania czynności egzekucyjnych 
Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: Na podjęcie czynności we 
wskazanych przedziałach czasowych wpływ miały: 
- wzrost liczy tytułów wykonawczych (...). W 2013 roku nastąpił rekordowy,                     
w porównaniu z latami ubiegłymi przyrost tytułów wykonawczych. W miesiącu 
kwietniu 2013 r. jeden tylko wierzyciel skierował do Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Krośnie 14.032 tytuły wykonawcze. Podczas, gdy za cały 2012 rok wpłynęło 
20.410 tytułów. W konsekwencji na dzień 30 września 3013 r. tut. organ posiadał 
53.254 czynne tytuły wykonawcze, na 30 września 2012 r. takich tytułów było 
38.560,  
- brak informacji o majątku zobowiązanych, bądź stwierdzenie już we 
wcześniejszym postępowaniu egzekucyjnym, iż zobowiązani nie posiadają 
rachunków bankowych lub innych wierzytelności, nie pracują, nie pobierają 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego umożliwiających zastosowanie środków 
egzekucyjnych(...), 
- rozległy teren działania Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie(...).  
(dowód: akta kontroli str. 19-20) 
 
Ponadto analiza prowadzonych przez Urząd czynności egzekucyjnych, związanych 
z ww. tytułami wykazała, że w 19 przypadkach wystąpiły okresy bezczynności w 
podejmowaniu działań egzekucyjnych, przekraczające 6 miesięcy.  

Opis stanu 
faktycznego 
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W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pani Zofia Gałuszka – Komornik Skarbowy 
w Urzędzie podała:  (...)przebieg postępowań egzekucyjnych      w tut. Urzędzie jest 
monitorowany pod kątem skrócenia przerw pomiędzy kolejnymi czynnościami 
egzekucyjnymi za pomocą raportów dostępnych w Whtax. Wzrost liczby tytułów 
wykonawczych do załatwienia, rozległy teren działania organu egzekucyjnego, jak 
również długotrwała (dot. 2013 r.) nieobecność pracowników spowodowana chorobą 
(pomimo zwiększenia zatrudnienia w dziale Egzekucji Administracyjnej) nie 
pozwoliły jednak na całkowite wyeliminowanie przypadków, w których kolejne 
czynności egzekucyjne zostały podjęte w czasie dłuższym niż 6 miesięcy (...).  
(dowód: akta kontroli str. 1079-1080)  
 
W wyniku analizy postanowień w przedmiocie umorzeń postępowań egzekucyjnych 
ustalono, że 3 z nich dotyczyły podmiotów, które w dalszym ciągu nie zostały 
wykreślone z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru 
Sądowego.  
Dwie z tych decyzji wydane zostały w stosunku do osób fizycznych (osoby te 
w okresie objętym kontrolą nie wykazywały dochodów z prowadzonej działalności), 
a jedna wobec spółki prawa handlowego, firmy K...sp. z o.o.  
 (dowód: akta kontroli str. 172-261) 
 
Przed wydawaniem postanowień w przedmiocie umorzenia postępowań 
egzekucyjnych sprawdzono m.in. zasoby Urzędu Miasta Krosna oraz Starostwa 
Powiatowego w Krośnie pod kątem posiadania przez w/w firmy nieruchomości, 
sporządzano protokoły o stanie majątkowym, zasięgano informacji w bankach,         
a w przypadku firmy K... sp. z o.o. Urząd wystąpił do sądu z wnioskiem o wyjawienie 
majątku.  
(dowód: akta kontroli str. 1081-1083) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, iż Urząd nadawał bieg otrzymywanym tytułom egzekucyjnym po 
upływie jednego miesiąca od ich otrzymania, a także występowanie przerw 
pomiędzy czynnościami egzekucyjnymi, przekraczających 6 miesięcy.  

 
2.2 Skuteczność dochodzenie należności Zakładu przed zwrotem tytułów 
wykonawczych 
 
W kontroli ustalono, że Urząd w latach 2012-2013 sporządził do sądu łącznie 21 
wniosków o nakazanie zobowiązanemu wyjawienie majątku, w tym w 10 
przypadkach wnioski te dotyczyły zobowiązanych, wobec których postępowanie 
egzekucyjne przez Urząd było prowadzone równolegle do postępowania na rzecz 
Zakładu.  
(dowód: akta kontroli str. 1149-1149) 
 
Analiza wybranych do kontroli spraw wykazała, iż Urząd w jednym przypadku, 
w toku prowadzonych czynności egzekucyjnych, otrzymał w dniu 22.11.2010 r. 
pismo, w którym Zakład wniósł o wyznaczenie terminu licytacji nieruchomości. 
W odpowiedzi Urząd poinformował Zakład o konieczności przedłożenia ostatecznej 
decyzji, o której mowa w art. 110 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.  
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Zakład nie podjął dalszych działań mających na celu zastosowania środka w postaci 
egzekucji z nieruchomości.  
 (dowód: akta kontroli str. 1084-1097) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

2.3 Dobór środków egzekucyjnych 

Zgodnie z art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji naczelnik 
urzędu skarbowego jest organem uprawnionym do stosowania pełnego katalogu 
środków egzekucyjnych, wymienionych w art. 1a powołanej ustawy. 
W kontroli ustalono, że Urząd nie w każdym przypadku korzystał ze wszystkich 
źródeł informacji o majątku zobowiązanych.  
W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu 
podała: (...)organ egzekucyjny obowiązany jest podejmować takie czynności 
egzekucyjne, które prowadzić będą do wykonania obowiązku.  Kierując się tą 
zasadą pracownicy Działu Egzekucji Administracyjnej kierowanie zapytań do 
podmiotów zewnętrznych uzależniają od przebiegu danego postępowania 
egzekucyjnego i dokonanych w nim ustaleń. W postępowaniu egzekucyjnym w 
pierwszej kolejności sprawdzane są wszelkie bazy danych dostępne w Urzędzie(...) 
Następnie dokonywane są ustalenia w terenie, tj. pod adresem wskazanym jako 
miejsce zamieszkania zobowiązanego. Po czym w zależności od potrzeb, 
podejmowane są działania w trybie art. 36 bądź 71 u.p.e.a.  
(dowód: akta kontroli str. 1148-1148) 
 
Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2013, poz. 1442), do należności z tytułu składek stosuje się 
odpowiednio, wymienione we wskazanym artykule, przepisy ustawy Ordynacja 
podatkowa, w tym miedzy innymi art. 116, który stanowi, iż za zaległości podatkowe 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
w organizacji, odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej 
zarządu, a jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części 
bezskuteczna, niemniej jednak, na mocy art. 118 powołanej ustawy, nie można 
wydać decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, jeżeli od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło 5 lat 
W myśl art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, którego przepisy, na 
podstawie art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stosuje się 
odpowiednio w postępowaniu egzekucyjnym, organy administracji publicznej są 
obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków 
będących przedmiotem postępowania administracyjnego.  
W kontroli ustalono, ze najstarsze tytułu wykonawcze, wystawione na firmę           
K... sp. z o.o. pochodzą z 2001 roku. 
Decyzja w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do w/w 
podatnika została wydana w 2012 roku. 
W wyjaśnieniu na okoliczność nieinformowania Zakładu o bezskuteczności 
prowadzonej egzekucji przed upływem 5-letniego terminu o którym mowa 
w powołanym przepisie, Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: Naczelnik 
urzędu skarbowego jako organ egzekucyjny działa w oparciu o przepisy ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, które nie nakładają na ten organ 
obowiązku informowania wierzyciela (bez wniosku) w powyższym zakresie. Przepis 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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§ 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji, daje natomiast wierzycielowi prawo uzyskania w organie 
egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego, nakładając 
tym samym na organ egzekucyjny obowiązek udzielenia odpowiedzi. 
(dowód: akta kontroli str. 1081-1083)  
 
Urząd nie przekazywał do Zakładu informacji o bezskuteczności prowadzonych 
działań egzekucyjnych w terminie umożliwiającym wykorzystanie przez Zakład 
zapisów ustawy Ordynacja podatkowa, dotyczących możliwości pociągnięcia do 
odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek kapitałowych. 

 

2.4 Dokumentowanie czynności egzekucyjnych 

W kontroli stwierdzono prawidłowe działania pracowników Działu Egzekucji 
Administracyjnej Urzędu w zakresie dokumentowania czynności egzekucyjnych.  
(dowód: akta kontroli str. 21-1078) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   

 

2.5 Ustalanie kosztów egzekucyjnych 

W Urzędzie koszty egzekucyjne naliczane były automatycznie przez system 
informatyczny Egapoltax. Wielkości kwot, jakimi należało obciążyć zobowiązanych, 
wynikały z działania tego systemu. 
(dowód: akta kontroli str. 21-1078) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.   

 

2.6 Średni czas realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy, w tym 
tych wystawionych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

W kontroli ustalono, że w latach 2010 – 2013 (I półrocze), nastąpiło skrócenie 
średniego czasu realizacji tytułów wykonawczych, wystawionych przez Zakład, 
odpowiednio: z 979 dni w 2010 roku, 855 dni w 2011 roku, 662 dni w 2012 roku do 
421 dni w 2013 roku.  
(dowód: akta kontroli str. 11-12) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

2.7 Sposób prowadzenia postępowań egzekucyjnych 

Szczegółową kontrolą w zakresie prowadzonych działań egzekucyjnych objęto tytuły 
wykonawcze o najwyższych kwotach z 2012 i 2013 roku (według stanu na dzień 
30.09.2013 r.), które opiewały na łączną kwotę 1.000.283 zł.  
(dowód: akta kontroli str. 925-925) 
 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Badanie dokumentacji, w celu określenia sposobu prowadzenia postępowań 
egzekucyjnych wobec wybranych dłużników nie wykazało nieprawidłowości, poza 
niżej opisanym przypadkiem.  
 
Stwierdzono, że w każdym z lat objętych kontrolą najwyższe tytuły egzekucyjne 
dotyczyły tego samego podmiotu, firmy P...sp. z o.o., a łączna wartość 
egzekwowanych zobowiązań od tego podmiotu na dzień 29.11.2013 r. wynosiła 
3.727.469,61 zł, w tym na rzecz Zakładu 3.193.068,38 zł i Urzędu 534.401.23 zł.  
 
W zakresie realizacji czynności egzekucyjnych ustalono, że:  
Pierwsze tytuły egzekucyjne, wystawione przez Zakład, skierowane przeciwko 
powołanej firmie, zostały zarejestrowane w Urzędzie w dniu 19.04.2012 r., 
a najstarsze egzekwowane obecnie zaległości, dotyczą października i listopada 
2011 roku. 
Firma ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia  
z dnia 10.02.2011 r. 
Zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2011 r. spółka miała ujemny 
kapitał własny w wysokości -78.352,58 zł, przy aktywach w ogólnej wysokości 
6.549.348,66 zł, stanowiących w głównej mierze zapasy 3.044.457,13 zł oraz 
należności krótkoterminowe 3.422.122,52 zł. 
Według informacji dodatkowej stanowiącej załącznik do sprawozdania finansowego 
firma ta na koniec roku miała zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 
w wysokości 1.737.059,42 zł oraz wynagrodzeń 291.479,20 zł. 
P... sp. z o.o. w 2011 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 
10.626.211,26 zł.  
W 2012 roku spółka według Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny) 
osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 13.006.224,52 zł, ponosząc przy tym 
stratę w wysokości 6.205.106,51 zł, a także wykazując ujemny kapitał własny 
o wartości -6.105.106,51 zł 
Według informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych za 2012 rok, spółka na 
dzień 31.12.2012 r. posiadała zobowiązania z tytułu podatków i na rzecz Zakładu 
w wysokości 3.697.511,51 zł.  
Zgodnie z powyższymi danymi firma P... sp. z o.o. na koniec 2011 roku, według 
bilansu sporządzonego w dniu 16.03.2012 r. miała zapasy o wartości 3.044.457,13 
zł oraz należności krótkoterminowe o wartości 3.422.122,52 zł, a w bilansie 
sporządzonym na koniec 2012 roku (data wpływu do Urzędu 10.07.2013 r.), spółka 
wykazała zapasy o wartości 1.618.818,48 zł oraz należności krótkoterminowe o 
wartości 1.123.266,15 zł. 
Z powyższego wynika, między innymi, że spółka ta na koniec 2012 roku posiadała 
aktywa w wysokości 2.742.084,63 zł, co do których Urząd mógł skutecznie 
skierować egzekucję.  
Na tle powyższych ustaleń, w ocenie NIK firma ta, jako podmiot zajmujący się 
działalnością produkcyjną, w całym okresie prowadzenia działań egzekucyjnych 
mogła posiadać stosunkowo wysoki stan należności od swoich odbiorców, a do ich 
skutecznego zajęcia niezbędnym było przeprowadzenie przez Urząd kontroli, 
z uwzględnieniem sprawdzenia rejestrów sprzedaży pod kątem informacji 
o kontrahentach. 
W wyjaśnieniu na okoliczność nie przeprowadzenia w firmie P... sp. z o.o. kontroli 
celem ustalenia źródeł egzekucji o których mowa w art. 1a ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: (...) 
Zgodnie z treścią art. 281 § 1 Ordynacji podatkowej, organy podatkowe pierwszej 
instancji z zastrzeżeniem § 3, przeprowadzają kontrole podatkowe u podatników, 
płatników, inkasentów oraz następców pranych (...). 
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Zgodnie z § 2 celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani 
wywiązują się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego (...).  
Z kolei zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
kontrolę w zakresie dokonywania oględzin składników majątku płatników składek 
zalegających z opłatą należności z tytułu składek może przeprowadzić Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych (...), który pomimo przekazania tytułów egzekucyjnych do 
Naczelnika Urzędu nadal jest uczestnikiem postępowania jako wierzyciel (...).  
(dowód: akta kontroli str. 1151-1154) 
 
Według zapisów art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe 
i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), dłużnika będącego osobą prawną, 
uważa się za niewypłacalnego, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego 
majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje. 
Zgodnie z art. 116 i 116a ustawy Ordynacja podatkowe które na mocy art. 31 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio do należności 
z tytułu składek, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, odpowiadają solidarnie 
całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu.  
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, na podstawie powyższych danych, wynikających 
z bilansu oraz rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej, spółka ta na koniec 
2012 roku spełniała definicję dłużnika niewypłacalnego, określoną w art. 11 ustawy  
Prawo upadłościowe i naprawcze według której za takiego uznaje się dłużnika 
będącego osobą prawną, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, 
nawet wówczas, gdy na bieżąco wykonuje on swoje zobowiązania.  
Zdaniem NIK, Urząd, w związku z faktem, iż miał wiedzę o sytuacji finansowej firmy 
P... sp. z o.o., winien był złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości, a w sytuacji, gdy 
firma P... sp. z o.o. nie uregulowałaby egzekwowanych kwot, skorzystać z zapisów 
art. 116 i 116a ustawy Ordynacja podatkowe i obciążyć za zaległości firmy członków 
jej zarządu, którzy w takiej sytuacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem 
za zobowiązania spółki. 
 
W kontroli ustalono, że wśród wspólników firmy P... sp. z o.o. do dnia 29 września 
2011 r. byli m.in. M.R. oraz P.P. oraz R.D.   
Na mocy umów sprzedaży udziałów z dnia 29 września 2011 r. jedynym 
wspólnikiem firmy P…..sp. z o.o. został M.R.   
Kontrola wykazała, że były wspólnik firmy P….sp. z o.o., P.P. - pełni funkcję prezesa 
zarządu firmy G-S sp. z o.o., a M.R. – funkcję prezesa zarządu firmy M... spółka 
akcyjna, a ponadto osoba o nazwisku R. jest jedynym wspólnikiem i prezesem 
zarządu firmy K... sp. z o.o. 
W kontroli ustalono również, że firma P... sp. z o.o. dokonywała sprzedaży, między 
innymi, do firmy P... s.c. R. D.i P.P. - na kwotę 83.009,75 zł netto, której wspólnicy – 
do dnia 29.09.2011r. – byli udziałowcami zobowiązanego, oraz na rzecz firmy M.,   
M. R. - na kwotę  265.268,40 zł netto, gdzie nazwisko R... jest zbieżne z nazwiskiem 
jednego z byłych udziałowców P... sp. z o.o. (dokumentacja ta zawiera nazwy 
również innych kontrahentów spółki). 
W związku z faktem iż byli udziałowcy ww. podmiotu pojawiają się w szeregu innych 
spółek, jako udziałowcy, właściciele bądź osoby pełniące funkcję członków zarządu, 
zdaniem NIK, wiedza taka uzasadniała podjęcie kontroli w zakresie określonym 
w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, 
poz. 397), tj. w przedmiocie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi 
w rozumieniu art. 11 ust 1 i 4 powołanej ustawy, przy występowaniu wysokiej straty 
na działalności podstawowej podmiotu.   
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Zgodnie z zasadą, wynikającą z art. 12 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego organy administracji publicznej powinny działać w sprawie 
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami, a sprawy, które 
nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione 
niezwłocznie.  
Ustalono, że Urząd wystąpił o zajęcie wierzytelności: w firmie K...sp. z o.o. – w dniu 
05.11.2012 r.; w firmie M… S.A. – w dniach 01.08.2013 r. i 18.09.  2013 r.; w firmie 
G.-S. sp. z o.o. – w dniu 14.11.2013r., zaś do firmy P... spółka cywilna – dopiero w 
dniu 05.11.2013 r. 
 
W wyjaśnieniu na okoliczność: dlaczego nie występowano o zajęcie wierzytelności 
do podmiotów, ustalonych podczas kontroli, a także: dlaczego nie prowadzono 
częstszych kontroli w tym podmiocie, Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: 
(...)Z uwagi na zakres upoważnienia, w trakcie kontroli szczegółowej analizie 
poddano faktury dokumentujące nabycie towarów wynikający z nich podatek 
naliczony do odliczenia i tym samym kontrahentów wystawiających przedmiotowe 
faktury. Sprawdzono również kontrahentów na rzecz których dokonano dostawy 
towarów(...) Kontrolą nie objęto terminów zapłaty za dostawę towarów, ponieważ nie 
mają one wpływu na zasadność deklarowanego zwrotu. W materiałach kontroli 
znajdują się informacje dot. kontrahentów, na rzecz których dokonywano dostawy, 
jednak należy nadmienić, że kontrolą objęto jeden okres rozliczeniowy, miesiąc 
grudzień 2011 r. w miesiącu lutym roku następnego i na tej podstawie nie można 
stwierdzić ciągłości współpracy z ustalonymi kontrahentami. 
(dowód: akta kontroli str. 1151-1162, 1165-1181) 
 
W zakresie realizacji czynności egzekucyjnych ustalono, że: 
W okresie od 14.08.2012 r. do 24.10.2013 r. sporządzono cztery protokoły o stanie 
majątkowym zobowiązanego. 
Oprócz ww. czynności w miesiącu lipcu 2012 roku poborcy skarbowi sporządzili trzy 
raporty o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych.  
W 2013 roku poborca skarbowy sporządził 12 raportów. 
W 10 przypadkach poborca pobrał gotówkę od zobowiązanego, a zgodnie z trzema 
raportami, prezes zarządu odmówił udzielenia informacji o stanie majątkowym 
spółki. 
W myśl z art. 168d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na osobę, 
która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia organowi 
egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji 
albo udziela fałszywych informacji lub wyjaśnień, może być nałożona kara pieniężna 
do wysokości 3.800 zł, a jeżeli żądanie udzielenia informacji lub wyjaśnień było 
skierowane do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, karę pieniężną 
nakłada się na pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji lub wyjaśnień, 
a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione - karę pieniężną nakłada się 
na odpowiedzialnego kierownika. 
W wyjaśnieniu na okoliczność niezastosowania w/w sankcji wobec prezesa firmy 
P.... z o. o., Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu podała: Przepis art. 168d ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji daje podstawę do ukarania osoby 
odmawiającej udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjaśnień tylko 
wtedy gdy odmowa udzielenia tych informacji lub wyjaśnień była nieuzasadniona. 
Poborca skarbowy wykonywujący służbę nie zgłosił nieuzasadnionej odmowy 
udzielenia wyjaśnień przez Prezesa spółki P…sp. z o.o. 
(dowód: akta kontroli str. 1081-1083) 
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W kontroli ustalono, że firma P... sp. z o.o. w latach 2011-2013 była przedmiotem 
pięciu kontroli ze strony Urzędu. Żadna z przeprowadzonych kontroli nie miała na 
celu ustalenia ewentualnych wierzycieli spółki.  
W wyjaśnieniu na okoliczność nieprzeprowadzania w firmie P... sp. z o.o. kontroli 
mających na celu ustalenie źródeł egzekucji, określonych w art. 1a ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Pani Ewa Kuchta – Naczelnik Urzędu 
podała: W celu ustalenia majątku dłużnej Spółki przydzielano tytuły wykonawcze do 
służby poborców skarbowych, którzy w dniach 14.08.2012 r., 05.12.2012 r., 
24.05.2013 r. i 24.10.2013 r. spisali w oparciu  o oświadczenia Prezesa Zarządu 
Spółki Pana T.D.  protokoły o stanie majątkowym Spółki. Do protokołu Pan D. 
oświadczył, że Spółka P... sp. z o.o.  nie posiada środków transportowych, weksli, 
obligacji, praw majątkowych, natomiast budynek dzierżawi od DG.. sp. z o.o.            
w upadłości likwidacyjnej. Poborcy skarbowi prowadzili egzekucję z pieniędzy.         
W oparciu o tytuły wykonawcze wystawione przez ZUS do dnia 28 listopada 201 3 r. 
pobrali od spółki 246.417 zł(...).  
(dowód: akta kontroli str. 1151-1162) 
Ponadto, według wyjaśnień z dnia 5.12.2013 r., Urząd podjął następujące 
dodatkowe czynności w związku z zaległościami firmy P... sp. z o.o.: 
- od dnia 22.11.2013 r. prowadzona jest kontrola podatkowa w firmie M... S.A (...), 
- prowadzona jest kontrola prawidłowości zastosowanych środków egzekucyjnych            
w w/w podmiocie oraz firmie K... sp. z o.o., 
-zawiadomieniem z dnia 14.11.2013 r.  dokonano zajęcia wierzytelności w firmie 
GS... sp. z o.o., 
- w dniach 29.11 i 5.12.2013 r. dokonano kolejnych zajęć wierzytelności w w/w 
podmiotach oraz u Pana M.R.  prowadzącego firmę M...., 
- w dniu 2.12.2013 r. wszczęto dochodzenie ws. czynu zabronionego będącego 
wykroczeniem skarbowym z art. 57 ustawy Kodeks karny skarbowy w związku          
z niewpłacaniem w terminie przez P... sp. z o.o. na konto Urzędu Skarbowego w 
Krośnie podatku od towarów i usług za okres od maja do września 2013 r. w łącznej 
kwocie 653.522 zł... 
(dowód: akta kontroli str. 1163-1164) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, iż:  

1. Urząd nie przeprowadzał analiz w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych 
pomiędzy w/w podmiotami, ani też kontroli celem ustalenia wierzytelności, do 
których można by było skierować egzekucję,  

2. Urząd, pomimo odmowy udzielenia wyjaśnień w przedmiocie posiadanego   
przez firmę P... sp. z o.o. majątku, nie korzystał z zapisów art. 168d ustawy               
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie nałożenia kary pieniężnej 

3. Nie prowadzono analizy sprawozdań finansowych pod kątem posiadanego przez 
firmy majątku z uwzględnieniem możliwości prowadzenia egzekucji,  

4. Nie przeprowadzano kontroli mających na celu ustalenie ewentualnych 
wierzycieli spółki, celem przesłania wniosków o zajęcie wierzytelności.  
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3 Terminowość odprowadzania wyegzekwowanych kwot do Zakładu 

W wyniku analizy przedstawionych do kontroli dokumentów ustalono, że Urząd       
w jednym przypadku, wyegzekwowane środki przekazał do Zakładu po upływie 14 
dni (w 15 dniu – sprawa 202920).  

W pozostałych przypadkach wyegzekwowane kwoty były odprowadzane do Zakładu 
w terminie 14 dni od ich pobrania.  

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pani Zofia Gałuszka – Komornik Skarbowy 
w Urzędzie podała: (...)Dłużnik zajętej wierzytelności, dochodzoną należność 

przekazał na rachunek organu egzekucyjnego w dniu 27 marca 2013 r. Pracownik 

Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej dowód 

księgowy przekazał do działu Egzekucji Administracyjnej w dniu 29 marca 2013 r. 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. pracownik Egzekucji Administracyjnej dokonał rozliczenia 

uzyskanej kwoty w systemie Egapoltax i następnie przekazał sprawę do 

Wieloosobowego Stanowska Pracy ds. Rachunkowości Budżetowej, w celu 

przekazania pieniędzy na rachunek wierzyciela. Wyegzekwowana w dniu 27 marca 

2013 r. kwota – na rachunek bankowy ZUS-u została przekazana w dniu 11 

kwietnia 2013 r., a więc 15 dni od jej uzyskania, w 13 dniu od wpływu dowodu 

księgowego do działu Egzekucji Administracyjnej. W oparciu o listę obecności 

w pracy stwierdzono, że pracownik działu Egzekucji Administracyjnej prowadzący 

sprawę w tym okresie korzystał z dwóch dni urlopu wypoczynkowego, w okresie 

załatwiania sprawy przypadał też dodatkowy dzień wolny (poniedziałek 

wielkanocny). 

(dowód: akta kontroli str. 1124-1147) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

4 Prawidłowość podziału uzyskanych w wyniku prowadzonej egzekucji kwot 

W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki, odsetki 
za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone 
w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji lub egzekucji sądowej.  

Kolejność zaspakajania wierzytelności z kwot uzyskanych w toku egzekucji 
administracyjnej reguluje art. 115 § 1 pkt 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, należności, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja 

podatkowa, oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podlegają 
zaspokojeniu zaraz po kosztach egzekucji i kosztach upomnienia, należnościach 
zabezpieczonych hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim oraz 
hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym. 

Z kolei § 6 powołanego przepisu wprowadza zasadę, iż jeżeli kwota przeznaczona 
do podziału nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, 
należności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po zupełnym zaspokojeniu 
należności wcześniejszej kolejności, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie 
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w całości wszystkich należności tej samej kolejności, należności te zaspokaja się 
proporcjonalnie do wysokości każdej z nich 

W zakresie podziału wyegzekwowanych kwot, kontrolą objęto po pięć spraw z lat 
2012 i 2013.  

W wyniku analizy dokumentacji dotyczącej podziału uzyskanych kwot ustalono, że 
Urząd – w jednym przypadku – nie przestrzegał zasady proporcjonalności 
wynikającej z § 6 art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(w przypadku egzekucji prowadzonej w stosunku do firmy P... sp. z o.o., całość 
wyegzekwowanej kwoty została przekazana do Zakładu).  

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pani Wiesława Kustroń – Z-ca Naczelnika 
Urzędu podała: Kwoty przekazane przez dłużników zajętych wierzytelności po 

zbiegu egzekucji rozliczane są zgodnie z opisem na przelewie, tzn. jeżeli na 

przelewie zostały wskazane numer zajęć dokonanych przez ZUS to przekazana 

kwota, po pokryciu kosztów egzekucyjnych, rozliczana jest do tytułów wystawionych 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli natomiast dłużnik zajętej 

wierzytelności wskazał numer czynności dokonanych przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Krośnie, to przelew rozliczany jest na zaległości powiązane z tą 

czynnością (...).  

(dowód: akta kontroli str. 1122-1123) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na tym, iż Urząd wbrew zapisom art. 115 
§ 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie dokonał 
proporcjonalnego podziału wyegzekwowanych środków.  

 

5 Terminowość obciążania Zakładu kosztami egzekucyjnymi  

W kontroli ustalono, że Urząd wydawał postanowienia dotyczące obciążania 
Zakładu kosztami egzekucyjnymi, w terminie do dwóch miesięcy od daty wydania 
postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 
(w przypadku postanowień EA/7241-27/12/1, EA/7241-59/12/1). 

W wyjaśnieniu na powyższa okoliczność Pani Zofia Gałuszka – Komornik Skarbowy 
w Urzędzie podała: (...)ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie 

wyznacza terminu, w jakim postanowienie o obciążeniu wierzyciela kosztami ma 

być wydane. W związku z tym na mocy art. 18 u.p.e.a., ma tu zastosowanie przepis 

art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, który nakazuje załatwiać sprawy 

bez zbędnej zwłoki(...) Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania 

egzekucyjnego zobowiązanemu oraz wierzycielowi nie będącemu jednocześnie 

organem egzekucyjnym służy zażalenie. Postanowienie o obciążeniu wierzyciela 

kosztami egzekucyjnymi wydawane jest zatem dopiero po stwierdzeniu, że 

postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego stało się 

ostateczne.  

(dowód: akta kontroli str. 1116-1121) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono, iż postanowienia o obciążaniu kosztami egzekucyjnymi wydawane były 
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po upływie terminu jednego miesiąca od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 
umorzenia postępowania egzekucyjnego, czym naruszono zapisy art. 35 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego, stanowiącego, iż załatwienie sprawy 
wymagającej powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.  

 

6 Systemy informatyczne wspomagające egzekucję   

W kontroli ustalono, że do prowadzenia, monitorowania oraz wsparcia czynności 
egzekucyjnych, prowadzonych przez Urząd, wykorzystywane są następujące 
aplikacje i bazy danych: Poltax, SeRce, CZM, Ognivo, CERBER, e-orus, Whtax 
oraz Oracle.  

Przypadki krótkotrwałej niedostępności systemu Poltax wynikały z przyczyn 
niezależnych od Urzędu (zawieszenie serwera, błędów w trakcie instalacji i awarii 
zasilania) i w okresie objętym kontrola miały miejsce w dniach: 01.07.2012 r. (około 
1 godziny), 27.12.2012 r. (w godzinach wieczornych), 28.12.2012 r. (około 15 
godziny i 15 minut), 17.07.2013 r. (około 2 i pół godziny) i 09.08.2013 r. (około 45 
minut).  

(dowód: akta kontroli str. 1098-1099)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

7 Podejmowane przez Urząd działania w celu zwiększenia efektywności 
egzekucji 

Wskaźnik efektywności działań egzekucyjnych, prowadzonych przez Urząd 
w związku z tytułami wykonawczymi, wystawionymi przez Zakład (liczony jako 
stosunek kwot wyegzekwowanych zaległości do kwot objętych tytułami 
wykonawczymi) wzrósł z poziomu 18.09 do 20.46 w latach 2010 – 2011, następnie 
– w 2012 roku zmalał do 10.55, a w 2013 r. – do 6.45.  

(dowód: akta kontroli str. 12-12) 

W wyjaśnieniu na okoliczność podejmowanych działań mających na celu 
podniesienie efektywności działań egzekucyjnych Pani Ewa Kuchta – Naczelnik 
Urzędu podała: W celu podniesienia efektywności egzekucji Urząd: bezzwłocznie 

po otrzymaniu tytułu wykonawczego wprowadza go do systemu Egapoltax, a także 

poszukuje majątku zobowiązanych przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji tj. 

Poltax, Systemu rejestracji Centralnej KEP (w tym CERBER – rejestr rachunków 

bankowych), sprawdza zasoby ewidencji gruntów i budynków Starostwa 

Powiatowego w Krośnie oraz Urzędu Miasta Krosna, a także korzysta z danych 

dotyczących majątku zobowiązanego w aplikacji Czynności Majątkowe i informacji 

na temat kontrahentów zobowiązanego uzyskanych w trakcie prowadzonych 

kontroli, poszukiwaniu rachunków bankowych za pomocą aplikacji Ogniwo, 

zwracanie się do centralnej Ewidencji Pojazdów, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych, występowanie do Sądu 

Rejonowego w Krośnie z wnioskami o wyjawienie majątku, ustalanie miejsca 

zamieszkania zobowiązanych i wykorzystanie w tym celu bazy PESEL, 
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występowanie do organów Policji, zwiększanie częstotliwości przydziału tytułów 

wykonawczych i skracanie czasu w jakim tytułu są przydzielane do służby i inne. 

Ponadto Urząd prowadzi działania wspierające polegające na: podejmowaniu 

kontroli doraźnych w celu ustalenia niezgłoszonych urzędowi rachunków 

bankowych, wierzytelności oraz innych informacji umożliwiających przeprowadzenie 

skutecznej egzekucji, występowanie do sądu o orzeczenie zakazu prowadzenia 

działalności wobec niewypłacalnych dłużników, występowanie do sądów 

o ogłoszenie upadłości dłużników niewykonujących od dłuższego czasu swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych i inne.  

Ponadto w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań organu egzekucyjnego, 

w tym poprawy efektywności egzekucji przystąpiono do reorganizacji Działu 

Egzekucji Administracyjnej, w wyniku której o 3 osoby wzrosła liczba pracowników 

wykonujących zadania naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie jako organu 

egzekucyjnego.  

Działania te nie przyniosły wzrostu wskaźnika efektywności egzekucji z przyczyn 

niezależnych od organu, tj.:   

-znaczny wzrost kwoty zaległości objętych tytułami wykonawczymi,  

-sytuacja ekonomiczno – gospodarcza, 

-całkowity brak obrotów na rachunkach zgłoszonych w Urzędzie, 

-bezskuteczność egzekucji z rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych na 

podstawie art. 54 ustawy Prawo bankowe, 

-wydłużony okres realizacji zajęć wynagrodzeń za pracę czy świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego, 

-spadek efektywności egzekucji z ruchomości w związku z dużą podażą towarów na 

rynku.  

(dowód: akta kontroli str. 1100-1103) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono zmniejszanie się wskaźnika efektywności egzekucji.  

 

8 Kontrole zewnętrzne w Urzędzie dotyczące prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych  

W latach 2012 – 2013 Urząd był przedmiotem 2 kontroli ze strony Dyrektora Izby 
Skarbowej w Rzeszowie. Wystąpienia pokontrolne po przeprowadzeniu 
wskazanych kontroli zostały sporządzone w dniach: 24.01.2013 r. oraz 12.07.2013r. 
i zawierały odpowiednio oceny: pozytywną pomimo stwierdzonych nieprawidłowości 
oraz pozytywną. 

Po pierwszej ze wskazanych kontroli, Naczelnik Urzędu zobowiązał pracowników 
do podejmowania kolejnych czynności egzekucyjnych w odstępach nie dłuższych 
niż 6 miesięcy, systematycznej kontroli zastosowanych środków egzekucyjnych, a w 
przypadku ich bezskuteczności do poszukiwania nowych wierzytelności, a także 
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prawidłowej obsługi dokumentów podatkowych oraz podjęcia działań mających na 
celu poprawę wskaźników efektywności.  

(dowód: akta kontroli str. 1109-1115) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

9 Skargi na przebieg postępowania egzekucyjnego  

W latach 2012-2013 do Naczelnika Urzędu nie wpływały zażalenia ani skargi na 
czynności egzekucyjne w postępowaniu w związku z tytułami wykonawczymi 
wystawianymi przez Zakład.  

(dowód: akta kontroli str. 1104-1104)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

10 Przekazywanie przez Urząd, Zakładowi informacji o stwierdzonych 
przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych  

Wypełniając dyspozycję art. 96 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

Urząd w latach 2012-2013 przekazał do Zakładu dwie informacje dotyczące 
naruszenia powołanej ustawy. 

Informacje te dotyczyły prowadzenia niezgłoszonej działalności gospodarczej.  
W jednym przypadku chodziło o sprzedaż za pośrednictwem jednego z serwisów 
aukcyjnych, a w drugim informację pozyskano w anonimowym doniesieniu. 
(dowód: akta kontroli str. 1105-1108) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia 
kontrolowany zakres działalności.  

Ocenę tę uzasadnia w szczególności postępowanie Urzędu w stosunku do firmy P... 
sp. z o.o.  

W kontroli ustalano, że Urząd nie podejmował wystarczających działań mających na 
celu ustalenie majątku wskazanego podmiotu, bowiem nie dokonał analizy 
powiązań osobowych, pomiędzy w/w firmą a innymi podmiotami, działającymi na 
lokalnym rynku, a także nie przeprowadził w firmie P...sp. z o.o. kontroli, mających 
na celu ustalenie wierzytelności, oraz – pomimo zaistnienia przesłanek do nałożenia 
kary w trybie art. 168d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – nie 
skorzystał z tego uprawnienia.   
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IV. Uwagi i wnioski 
 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli2, wnosi o: 

1. podejmowanie skutecznych działań zmierzających do poprawy wskaźników 
efektywności prowadzonych egzekucji,  

2. systematyczne podejmowanie czynności egzekucyjnych oraz unikanie 
wydłużonych, przekraczających 6 miesięcy, przerw pomiędzy poszczególnymi 
czynnościami egzekucyjnymi,  

3. prowadzenie kontroli  w podmiotach posiadających zobowiązania wobec Zakładu 
celem ustalenia źródeł majątku możliwych do zajęcia wierzytelności,  

4. w sytuacji, gdy wyegzekwowana kwota na rzecz Zakładu oraz Urzędu, nie 
wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich należności, dokonywanie 
proporcjonalnego jej podziału stosownie do zapisów art. 115 § 6 ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  

5. prowadzenie analizy sprawozdań finansowych podmiotów w stosunku do których 
prowadzona jest egzekucja, w szczególności pod kątem majątku, co do którego 
można byłoby skierować egzekucję,  

6. bieżące analizowanie powiązań osobowych i kapitałowych pomiędzy podmiotami 
wobec których prowadzona jest egzekucja, a także ewentualne podejmowanie 
czynności kontrolnych celem ustalenia dokonywanych pomiędzy nimi transakcji,  

7.  w związku z ustalonymi podczas kontroli powiązaniami osobowy i kapitałowymi, 
podjęcie działań kontrolnych mających na celu ustalenie, czy w przypadku firmy     
P... sp. z o.o. nie doszło do popełnienie przestępstwa, określonego w art. 284 i art. 
300 § 2 ustawy Kodeks karny,  

8. korzystanie z zapisów art. 168d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji, w sytuacji spotykania się z odmową udzielania informacji o stanie 
majątkowym zobowiązanych.  
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza 
się do dyrektora Delegatury NIK w 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. 

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. 

 

 
................................................. , dnia ........................................ 

miejscowość data 

 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka  Paweł Rakowski 

Inspektor kontroli państwowej  
 
 

........................................................ 
 

........................................................ 
podpis podpis 

  
 
 

 
 
 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


