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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontroler 1. Grzegorz Kapela, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87678 z dnia 6 września 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Płocku1 

09-402 Płock, ul. 1 Maja 10 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maciej Imielski - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości2, działalność Urzędu w zakresie egzekucji należności z 
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w latach 2012 – 2013  
(do 30 listopada). 

W okresie objętym kontrolą, Urząd podejmował działania windykacyjne zmierzające 
do wyegzekwowania należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych3. Pomimo tego 
zmniejszyły się kwoty wyegzekwowanych zaległości, co spowodowane było m. in. 
pogarszającą się sytuacją finansową płatników składek. 
Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m. in.: 
- nieuzasadnionej zwłoki w podejmowaniu poszczególnych czynności   
egzekucyjnych oraz w przekazywaniu dokumentacji do innych organów 
egzekucyjnych w celu dalszego prowadzenia postepowań egzekucyjnych, 
-    niewykorzystania wszystkich dostępnych środków egzekucyjnych, 
-    nieprawidłowego podziału kwot uzyskanych z egzekucji. 
 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub US. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Dalej: ZUS. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

3.1  Wykorzystywanie przez Naczelnika dostępnych  
instrumentów prawnych w celu wyegzekwowania 
należności z tytułu składek 

 

W latach 2010 - 2013 (I półrocze), US posiadał do zrealizowania 533 997 tytułów 
wykonawczych na kwotę 1 340 763 tys. zł, w tym dla ZUS – 164 850 tytuły (30,9%) 
na kwotę 101 102 tys. zł (7,5%), z tego liczba tytułów ZUS w poszczególnych latach 
wynosiła: w 2010 r - 47 663, w 2011 r. - 40 537, w 2012 r. - 41 875, a w I półroczu 
2013 r. - 34 775 tytułów. Kwota zaległości objętych tymi tytułami wynosiła 
odpowiednio: 27 176 tys. zł, 24 429 tys. zł, 26 606 tys. zł i 22 891 tys. zł, z czego 
Urząd wyegzekwował ogółem kwotę 7 553 tys. zł (7,5%),w tym: w 2010 r. – 2 663 
tys. zł (9,8%), w 2011 r. – 1 964 tys. zł (8,%), w 2012 r. – 2 036 tys. zł (7,7%), a w I 
półroczu 2013 r. – 890 tys. zł (3,9%). Systematyczny spadek kwoty 
wyegzekwowanych zaległości ZUS, spowodował pogorszenie wskaźnika 
efektywności egzekucji w odniesieniu do wierzytelności ZUS4, który w analizowanym 
okresie wynosił: 12,92% - w 2010 r., 9,66% - w 2011 r., 8,85% - w 2012 r. i 4,22% - 
w I półroczu 2013 r. Wskaźnik ten był ponad dwukrotnie niższy od wskaźnika 
efektywności egzekucji ogółem5, który zmniejszył się z 21,75% w 2010 r. do 18,73% 
w 2012 r. i 9,74% w I półroczu 2013 r. Najskuteczniejszymi środkami egzekucyjnymi 
były: w 2012 r. – egzekucja z pieniędzy (43,2% wpływów), a w I półroczu 2013 r. – 
egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych (28,7% 
wpływów). W latach 2010 – 2013 (I półrocze) systematycznie wzrastał średni czas 
realizacji tytułów wykonawczych ZUS: z 1 101 dni w 2010 r. do 1 113 w 2011 r., 
1 207 dni w 2012 r. i 1 265 dni w I półroczu 2013 r., przy równoczesnym spadku 
średniego czasu realizacji tytułów wykonawczych ogółem: z 729 dni w 2010 r. do 
712 dni w 2011 r. i 705 dni w I półroczu 2013 r. (za wyjątkiem 2012 r., gdzie średni 
czas realizacji tytułów wykonawczych ogółem wzrósł do 740 dni). 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnił6, że spadek wpływów z egzekucji należności 
ZUS, wynikał z pogorszenia koniunktury gospodarczej oraz kierowania egzekucji do 
Naczelnika US, w sytuacji gdy prowadzone przez ZUS postępowanie egzekucyjne 
było nieskuteczne. Stosunek należności ściągniętych na rzecz ZUS do ogółem 
wyegzekwowanych należności, kształtował się w badanym okresie na podobnym 
poziomie7. Ponadto wejście w życie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu 
należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące 
pozarolniczą działalność8 - jak wynika z wyjaśnienia - spowodowało zawieszenie 
wielu postępowań egzekucyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 12-18) 

Szczegółowym badaniem objęto postępowania egzekucyjne prowadzone  
w latach 2012 – 2013 (do 30 listopada), na podstawie 60 tytułów wykonawczych 

                                                      
4 Stosunek kwoty wyegzekwowanych należności do kwoty objętej tytułami wykonawczymi 
5 Wskaźnik efektywności egzekucji ogółem ( prowadzonej na podstawie wszystkich tytułów wykonawczych) : 2010 r.: 21,8%, 
2011 r.: 22%, 2012 r.: 18,7%, 2013 r. (I połowa): 9,7% 
6 Wyjaśnienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z 28 października 2013 r. pismo Nr 1419/EA/077-241/2013/KG 
7 Stosunek kwot ściągniętych dla ZUS do kwot wyegzekwowanych ogółem wynosił: w 2011 r. 7,30%, w 2012 r. 8,37%, w I 
półroczu 2013 r. 7,41% 
8 Dz. U. z 2012 r. poz. 1551. 
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ZUS, w tym: 40 tytułów wybranych losowo9 i 20 – wybranych w sposób celowy10,  
z których, 52 wpłynęły do Urzędu w latach 2012 – 2013 (I półrocze). 

(dowód: akta kontroli str. 498-508) 
 

Zgodnie z postanowieniami Instrukcji I-049/3 w sprawie organizacji pracy działu 
egzekucji administracyjnej (pkt 5.2.)11, tytuły wykonawcze, które wpływają do US 
powinny być niezwłocznie ewidencjonowane w systemie Egapoltax. Stwierdzono, że 
spośród 60 tytułów wykonawczych objętych szczegółową analizą, 25 (41,7%) 
zaewidencjonowano w systemie Egapoltax po miesiącu od daty ich wpływu do US12. 

(dowód: akta kontroli str. 19-34, 498-508) 
 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że wynikało to z dużego obciążenia pracą pracowników 
komórki egzekucji administracyjnej oraz pracochłonności ich wprowadzania, ze 
względu na konieczność odnotowania w systemie wszystkich czynności podjętych 
przez wierzyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 40) 
 

Z dziesięciu postępowań zakończonych wyegzekwowaniem należności ZUS,  
w czterech przypadkach dotyczyło to egzekucji z pieniędzy13, a w sześciu - 
egzekucji z wierzytelności pieniężnych. Wyegzekwowane kwoty zostały przekazane 
na konto wierzyciela, najpóźniej w dniu następnym po pobraniu gotówki, zgodnie z 
dyspozycją zawartą w punkcie 5.6. Instrukcji w sprawie organizacji pracy działu 
egzekucji administracyjnej. Środki uzyskane w wyniku egzekucji poprzez zajęcie 
wierzytelności pieniężnych, przekazane zostały na konto wierzyciela, w ciągu 14 dni 
od daty ich pobrania14, poza jednym przypadkiem15 przekazania kwoty 43,7 zł na 
konto ZUS, po 4 tygodniach od dnia poinformowania Urzędu przez komornika 
sądowego o umorzeniu postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 20-34, 50, 125-172, 498-508) 

Naczelnik US wyjaśnił, że opóźnienie wynikało z okresowych problemów 
kadrowych, związanych z sezonem urlopowym. 

(dowód: akta kontroli str.40) 

W zakresie przekazywania spaw innym organom do dalszego prowadzenia 
egzekucji, stwierdzono, że trzy tytuły wykonawcze16, które wpłynęły do Urzędu w 
okresie od 19 marca do 19 kwietnia 2012 r., zostały przesłane zgodnie z 
właściwością miejscową, do Urzędu Skarbowego w Sierpcu, w dniu 13 lutego 
2013 r., pomimo że zawiadomienie o wpisaniu podmiotu do rejestru podatników US 
w Sierpcu (w trybie art. 299 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa17), wpłynęło do US w Płocku 19 października 2012 r. 

                                                      
9 Prosty dobór losowy z zastosowaniem programu dostępnego na stronie losuj.pl. Kontrolą objęto tytuły wykonawcze ze 
zbiorów tytułów: z adnotacją  ściągnięcia składek, wycofanych przez wierzyciela, przekazanych wg właściwości do innego 
organu i tytułów, na podstawie których prowadzone postępowanie egzekucyjne, okazało się nieskuteczne. 
10 Postępowania egzekucyjne  wobec dłużników o najwyższych kwotach zaległości wobec ZUS - na  30 czerwca 2013 r. 
11 Wprowadzona Zarządzeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku Nr 48/2012 z 27 grudnia 2012 r. 
12 Dotyczyło to następujących spraw (według numerów z EGAPOLTAXU): 629449, 628069, 629429, 618936, 565757, 573152, 
614898, 589829, 572214, 588448, 575576, 584174, 630672, 630670, 630673, 57221, 60608, 623936, 572103, 577489, 
577512, 576404, 603372, 63529, 634926. 
13 Dotyczyło to spraw zaewidencjonowanych w systemie pod numerami: 629449, 628069, 573152, 614898. 
14 Dotyczyło to spraw zaewidencjonowanych w systemie EGAPOLTAX: 613426, 629429, 618936,  589829,  
572214. 
15 Sprawa  w systemie EGAPOLTAX Nr 565757. W związku ze zbiegiem egzekucji z komornikiem sądowym kwota przekazana 
przez dłużnika zajętej wierzytelności pozostawała na koncie depozytowym do czasu rozstrzygnięcia zbiegu. 
16 Sprawy 572103, 577489, 577512. 
17 Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. 
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Ponadto w dniu 24 kwietnia 2013 r. Urząd przekazał18 Naczelnikowi Trzeciego US 
Warszawa Śródmieście tytuł wykonawczy (według właściwości miejscowej19), 
pomimo że od grudnia 2012 r. był w posiadaniu akt egzekucyjnych oraz dysponował 
informacją o wpisaniu podmiotu do rejestru podatników ww. Urzędzie.  

(dowód: akta kontroli str. 75-124, 498-508) 
 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że opóźnienia w przekazywaniu tytułów wykonawczych 
do innych organów egzekucyjnych według właściwości, spowodowane było 
koniecznością przygotowania akt egzekucyjnych i dużym obciążeniem pracą 
pracowników Działu Egzekucji Administracyjnej.  

(dowód: akta kontroli str. 40-49) 
 

Poza jednym przypadkiem, wymagającym przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, tytuły wycofywane przez ZUS, zostały bezzwłocznie odpisane w 
systemie Egapoltax, co powodowało zamknięcie danej sprawy w Urzędzie. 

(dowód: akta kontroli str. 173-204) 

Analiza 10 wytypowanych do kontroli, postępowań egzekucyjnych, które zostały 
umorzone, wykazała że w jednym przypadku pomimo zakończenia czynności 
egzekucyjnych w grudniu 2012 r.20, postanowienie w sprawie umorzenia 
postępowania egzekucyjnego zostało wydane dopiero 5 września 2013 r.  

Osobą odpowiedzialną za zaniechanie wydania postanowienia w tej sprawie był  
inspektor prowadzący dany region egzekucyjny, który wyjaśnił. że w wyniku analizy 
akt we wrześniu 2013 r. stwierdził, że pomimo zamknięcia tytułów w 2012 r. nie 
zostało wydane postanowienie. 

Ponadto ustalono, że postępowania egzekucyjne21 prowadzone na podstawie pięciu 
tytułów wykonawczych22, dotyczących osób fizycznych, które prowadziły działalność 
w formie spółki cywilnej, zostały umorzone pomimo, że ze sporządzonych w sprawie 
protokołów o stanie majątkowym wynikało, że spółka posiada wierzytelność na 
kwotę 209 tys. zł i 80 tys. zł w dwóch podmiotach gospodarczych.  

(dowód: akta kontroli str. 205-261, 498-508) 
 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, iż wierzytelności dotyczyły spółki cywilnej, nie zaś osób 
fizycznych - wspólników. Pomimo rozwiązania spółki cywilnej, w ocenie 
tutejszego  organu, istniały wątpliwości prawne co do możliwości zastosowania 
środka egzekucyjnego w postaci zajęcia ww. wierzytelności. Ewentualne 
zastosowanie ww. środka egzekucyjnego, mogło się wiązać z powstaniem 
dodatkowych kosztów egzekucyjnych, bez możliwości uzyskania należności. Nie 
bez znaczenia pozostawał fakt, że jeden z dłużników zajętych wierzytelności od 
stycznia 2013 znajdował się w stanie upadłości likwidacyjnej, poprzedzonej stanem 
upadłości  układowej.  

(dowód: akta kontroli str. 40-49) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 875 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny23, stan wspólności łącznej będący cechą spółki cywilnej,  
w momencie jej rozwiązania przekształcił się we wspólność ułamkową, mogącą 

                                                      
18 Sprawa 60349. Pismo z 24.04.2013 r. Nr 1419/EA/077-173/13/24/AS   
19 Na podstawie art. 22 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
20 Sprawa 609498  
21 Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z 10.07.201 r. Nr 1419/EA/077/21/110/1/KK oraz 
postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z 07.06.2013 r. Nr 1419/EA/077/21/89/13/KK 
22 Sprawy 623378, 623382, 623379, 623377, 623936 
23 Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm. 
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stanowić podstawę do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a Urząd już  
w 2011 r. posiadał informację  o istnieniu tych wierzytelności. 

Analiza 20 postępowań egzekucyjnych prowadzonych wobec podmiotów  
o najwyższych kwotach zadłużenia wobec ZUS wykazała, że: 

 w przypadku trzech zaległości24 na kwotę 62,6 tys. zł Urząd nie podjął 
żadnych czynności egzekucyjnych.  

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że  postępowanie egzekucyjne było prowadzone 
w okresach wcześniejszych na podstawie innych tytułów wykonawczych  
i sytuacja finansowa zobowiązanych była znana organowi egzekucyjnemu. 

 w jednym przypadku25, pobrana przez poborcę skarbowego kwota 2 tys. zł 
(w dniu 21 sierpnia 2013 r.), została w całości przeznaczona na pokrycie 
zaległości podatkowej, co było niezgodne z art. 115 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji26, 
nakładającym obowiązek w pierwszej kolejności zaspokojenia kosztów 
egzekucyjnych i kosztów upomnienia; 

 w trakcie jednego postępowania egzekucyjnego stwierdzono w dniu 15 lipca 
2013 r., że zobowiązany27 realizuje umowę na kwotę 680 tys. zł i nie 
doprowadzono do zajęcia wierzytelności.  Dopiero w toku kontroli NIK  
(w dniu 8 listopada 2013 r.), Urząd ustalił dane kontrahenta dłużnika oraz 
dokonał zajęcia wierzytelności; 

 w jednej sprawie28 Urząd zastosował środek egzekucyjny (zajęcie rachunku 
bankowego) w 2008 r., który nie doprowadził do wyegzekwowania 
należności. W następnych latach spisano dwie relacje o niemożliwości 
dokonania czynności egzekucyjnych (22 lipca 2009 r. i 29 sierpnia 2011 r.). 
Pomimo nieskuteczności postępowania, postanowienie w sprawie 
umorzenia postępowania egzekucyjnego29 zostało wydane dopiero w 
trakcie kontroli NIK (7 listopada 2013 r.), po stwierdzeniu, że firma pod 
wskazanym adresem nie prowadzeni działalności. 

NIK zwraca uwagę, że na podstawie  art. 31 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń zdrowotnych30, do należności z tytułu 
składek stosuje się art. 108 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie  
z którym egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji  
o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być wszczęta, gdy 
egzekucja z majątku płatnika okazała się w całości lub w części 
bezskuteczna. Nieuzasadnione wydłużenie postępowania egzekucyjnego w 
tym przypadku, może utrudnić dochodzenie należności po orzeczeniu  
o odpowiedzialności osób trzecich, 

 w odniesieniu do ośmiu tytułów wykonawczych stwierdzono opóźnienia w  
podejmowaniu przez Urząd czynności egzekucyjnych oraz długie przerwy 
pomiędzy poszczególnymi czynnościami, a mianowicie: 
- dwa tytuły wykonawcze zostały przydzielone do służby poborcy  
skarbowego po 9 i 12 miesiącach od daty ich wpływu do Urzędu31, 

                                                      
24 Sprawy 635292 wpływ do Urzędu 15.05.2013 r. 620748 wpływ do Urzędu 07.03.2013 r., 480073 wpływ do Urzędu 
02.06.2010 r. 
25 Sprawa 624857, zobowiązanie w wysokości 61 tys. zł, wpływ tytułu wykonawczego do Urzędu 1.0.2013 r. 
26 Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm. 
27 Sprawa 634926, zaległość w wysokości 37,5 tys. zł. 
28 Sprawa 343296, zaległość w kwocie 19,4 tys. zł. 
29 Postanowienie Nr 1419/EA/077/21/650/13/EK z 7 listopada 2013 r. 
30 Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm. 
31 Sprawy 576494 i 601848 
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- w trzech przypadkach wystąpiły roczne przerwy pomiędzy poszczególnymi 
czynnościami  egzekucyjnymi32, 
- w trzech postępowaniach stwierdzono brak czynności egzekucyjnych w 
okresie objętym kontrolą lub późne ich podjęcie33. 

Zgodnie z pkt 5.9 Instrukcji w sprawie organizacji pracy działu egzekucji 
administracyjnej, pracownicy powinni podejmować działania celem jak najszybszego 
wyegzekwowania zaległości objętych tytułami wykonawczymi, z uwzględnieniem 
stosowania środków egzekucyjnych najmniej uciążliwych dla zobowiązanego. 

 (dowód: akta kontroli str.77-508 ) 
 

Naczelnik Urzędu wyjaśnił, że US podejmował czynności egzekucyjne na podstawie 
innych tytułów wykonawczych, które nie przynosiły efektów. Ponadto opóźnienia 
wynikały m. in. z dużego obciążenia pracą, znacznego wpływu tytułów 
wykonawczych do załatwienia (m.in. z Poczty Polskiej), a także ze specyfiki 
realizacji tytułów wykonawczych ZUS (większość środków egzekucyjnych została 
zastosowana bezpośrednio przez ZUS). 

(dowód: akta kontroli str. 40-49) 

NIK zwraca jednak uwagę, że każdy tytuł wykonawczy stanowi odrębną sprawę 
egzekucyjną i zgodnie z regulacją zawartą w pkt 5.2 powołanej Instrukcji, na jego 
podstawie powinno być prowadzone  odrębne postępowanie egzekucyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 20-34) 

W okresie objętym kontrolą, Urząd obciążył ZUS kosztami postępowania 
egzekucyjnego w kwocie 1 301,61 zł34, natomiast w jednym przypadku ZUS wystąpił 
do US z wnioskiem35 o umorzenie kosztów egzekucyjnych w kwocie 689,12 zł, który 
został załatwiony odmownie36, z powodu braku przesłanek do umorzenia ww. 
kosztów. W jednej sprawie Urząd wydał postanowienie w sprawie obciążenia ZUS 
kosztami egzekucyjnymi w wysokości 256,90 zł37, które, po wystąpieniu ZUS o 
przekazanie dokumentów potwierdzających dokonane czynności38, zostały obniżone 
do kwoty 53,59 zł39. Ustalono, że US zawyżył koszty egzekucyjne o 203,31 zł, brak 
było bowiem dostatecznej informacji o skuteczności dokonanego zajęcia 
wierzytelności. 

 (dowód: akta kontroli str. 41, 51-72, 498-508) 
 

Urząd podejmował działania w celu zwiększenia efektywności egzekucji należności 
ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, poprzez wprowadzenie 
następujących zmian organizacyjnych w pracy Działu Egzekucji Administracyjnej : 

 stopniowe ograniczanie liczby poborców i inspektorów na rzecz 
egzekutorów mających uprawnienia do stosowania wszystkich środków 
egzekucyjnych, w celu lepszego wykorzystania zasobów ludzkich, 

 zmianę zasad rotacji pracowników w rejonach (odstąpiono od określania 
czasookresu po którym następuje zmiana, obecnie zależy ona od decyzji 

                                                      
32 Sprawy 371849, 554330, 364052 
33 Sprawa 315099 - ostatnia czynność egzekucyjna według systemu EGAPOLTAX z 19 maja 2011 r., sprawa  323425 - 
ostatnia czynność egzekucyjna 21 grudnia 2010 r. i następnie relacje o niemożności dokonania czynności egzekucyjnych (w 
okresie objętym kontrolą z dnia 21 grudnia 2012 r.), sprawa 565979 - brak innych czynności poza zajęciem rachunku 
bankowego 20 września 2012 r 
34 Kwota ta została zapłacona przez ZUS 
35 Pismo Nr 280000/RED/440/242/13/7741273723 z 4 kwietnia 2013 r. 
36 Postanowienie nr  1419/EA/077-378/2013/EK    z dnia 5 czerwca 2013 r. 
37 Nr 1419/EA/077/1/13/JK3 z dnia 24 stycznia 2013 r. 
38 Pismo z 13.02.2013 r. Nr 280000/RED/440/90/13 
39 Postanowienie nr 1419/EA/077/368/2013/JK3 z 08.04.2013 r. 
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Naczelnika US) oraz zobowiązanie komorników do dokonywania analiz 
ilościowych i jakościowych tytułów wykonawczych w rejonach, 

 uelastycznienie godzin pracy poborców skarbowych (obecnie mogą oni 
pracować w godzinach od 7.15 do 20.15). 

Ponadto rozszerzono katalog narzędzi informatycznych, umożliwiających ustalenie 
majątku zobowiązanego przez pracowników komórki egzekucji administracyjnej, 
poprzez: 

 zapewnienie dostępu do aplikacji CERBER, umożliwiającej sprawdzenie czy 
zobowiązany posiada rachunki bankowe związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, 

 udostępnienie możliwości sporządzania raportów w aplikacji e-Orus 
(zbierającej informacje dostępne, w różnych aplikacjach stosowanych przez 
administrację podatkową), 

 zapewnienie dostępu do systemu LEX – bazy przepisów, komentarzy i 
interpretacji oraz do narzędzia umożliwiającego analizę dany zawartych w 
KRS.  

(dowód: akta kontroli str. 12-18) 

Naczelnik wyjaśnił, że brak poprawy efektywności egzekucji należności ZUS, 
wynikał z pogorszenia koniunktury gospodarczej oraz związany był ze specyfiką  
dochodzenia tych należności, tj. przekazywaniem spraw do Urzędu w sytuacji braku 
skuteczności egzekucji własnej ZUS. Ponadto wejście w życie ustawy z dnia 
9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych 
składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność40, spowodowało 
zawieszenie wielu postępowań egzekucyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-8) 
 

System informatyczny Egapoltax umożliwiał uzyskanie ogólnych informacji w 
zakresie stanu ilościowego tytułów wykonawczych przypadających na poszczególne 
rejony egzekucyjne (wpływ tytułów w danym okresie, ilość załatwionych spraw, 
czynności wykonane przez pracowników), miał jednak ograniczone możliwości w 
zakresie monitorowania postępowań egzekucyjnych. Przy pomocy innych systemów 
informatycznych wspierających proces egzekucji, np. Oracle Discoverer, e-Orus 
możliwe było generowanie raportów, zawierających informacje dotyczące 
poszczególnych postępowań egzekucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 12-18, 73, 74) 
 

W latach 2012 -2013 w Urzędzie nie były przeprowadzane kontrole wewnętrzne w 
zakresie prawidłowości postępowań egzekucyjnych oraz nie wpłynęły z ZUS skargi 
lub zażalenia na czynności organu egzekucyjnego. Urząd przekazał do ZUS cztery 
pisma41 z informacjami o możliwości uchylania się przez podmioty od płatności 
składek na ubezpieczenia społeczne. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Nieuzasadnioną zwłokę w : 

 ewidencjonowaniu tytułów wykonawczych w systemie Egapoltax, 

                                                      
40 Dz. U. z 2012 r. poz. 1551. 
41 Nr 1419/AP/071/717/13/AS z 12 września 2013 r., 1419/AP/071/326/13/AS z 17 kwietnia 2013 r., 1419/AP/050/858/12/AK z 
17 października 2012 r., 1419/AP/071/422/13/AS z 28 maja 2013 r., 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 podejmowaniu pierwszych i kolejnych czynności egzekucyjnych, 

 przekazywaniu dokumentacji innym organom egzekucyjnym, w celu 
dalszego prowadzenia postepowań egzekucyjnych, 

 wydawaniu postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, na 
podstawie w art. 59 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji, co może utrudnić wyegzekwowanie należności od osób 
trzecich. 

2) Umorzenie dwóch postępowań egzekucyjnych w sytuacji niewykorzystania 
środka egzekucyjnego w postaci zajęcia wierzytelności zobowiązanych, 
3) Nieprzestrzeganie zasady zaspokojenia w pierwszej kolejności kosztów 
egzekucyjnych i kosztów upomnienia, co było niezgodne z art. 115 § 1 ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Urzędu w zbadanym zakresie. 

 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli42, wnosi o: 

1) Bezzwłoczne ewidencjonowanie tytułów wykonawczych ZUS w systemie 
Egapoltax i podejmowanie czynności egzekucyjnych oraz przekazywanie, 
zgodnie z właściwością, dokumentacji do innych organów egzekucyjnych. 

2) Bieżącą analizę prowadzonych postępowań egzekucyjnych pod kątem 
występowania okoliczności wskazanych w art. 59 § 2 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i podejmowanie stosownych 
działań. 

3) Wykorzystywanie wszystkich środków egzekucyjnych w prowadzonych 
postępowaniach. 

4) Podział kwot uzyskanych z egzekucji, zgodnie z art. 115 ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

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 Warszawie. 

                                                      
42 Dz. U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Grzegorz Kapela 
Główny specjalista 
kontroli państwowej 

 

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

 

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