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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 Warszawie 

Kontroler 1. Sławomir Nowak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88569 z dnia 11 października 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie1, ul. Czerniakowska 16 
Warszawa 00-701.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Socha, Dyrektor Oddziału  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2 
działalność Oddziału ZUS w zakresie egzekucji należności z tytułu składek na 
ubezpieczenie społeczne, w latach 2012-2013 (do 30 listopada). 

 

Oddział ZUS, w skontrolowanych postępowaniach, korzystał z dostępnych 
instrumentów prawnych w celu wyegzekwowania od płatników należnych składek na 
ubezpieczenie społeczne oraz rzetelnie realizował uprawnienia w zakresie 
umarzania, odraczania i rozkładania należności na raty. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły zwłoki w wystawianiu upomnień do zapłaty należności 
oraz tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykorzystywanie przez ZUS dostępnych instrumentów 
prawnych w celu wyegzekwowania należności z tytułu 
składek, a także działania zmierzające do zwiększenia 
efektywności egzekucji.  

Stan należności Oddziału z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne3 w latach 
2010-2013 (I półrocze) wzrósł z 973 294,8 tys. zł do 1 394 973,2 tys. zł tj. o 43%. W 
I półroczu 2013 r. zadłużenie płatników z tytułu składek zwiększyło się o 302 381,9 
tys. zł w stosunku do stanu z 2012 r. (tj. o 28%). 

                                                      
1 Dalej Oddział lub Oddział ZUS. 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

3 Składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnień i dodatkowe opłaty. 
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W latach 2012-2013 (I półrocze), Oddział skierował do realizacji w postępowaniu 
egzekucyjnym  247 511 tytułów wykonawczych na kwotę 524 987,7 tys. zł, z tego:  
w 2012 r. - 175 526 tytułów wykonawczych na kwotę 346 259,9 tys. zł, 
a w I półroczu 2013 r. - 71 985 na kwotę 178 727, 8 tys. zł. Spośród ww. tytułów 
wykonawczych, 79% tytułów na kwotę 384 533,3 tys. zł skierowanych zostało do 
egzekucji przez komórki organizacyjne ZUS (egzekucja własna), 15% tytułów na 
kwotę 80 287,7 tys. zł. realizowanych było przez naczelników urzędów skarbowych, 
a 6% na kwotę 60 116,8 tys. zł dotyczyło egzekucji prowadzonej w innym trybie.  

W 2012 r., w porównaniu do 2010 r. liczba skierowanych do realizacji tytułów 
wykonawczych wzrosła z 122 132 tytułów do 175 526 (o 44%), a kwota objęta 
egzekucją wzrosła z 126 892,8 tys. zł do 346 259,9 tys. zł (o 273%). Średnia kwota 
skierowanych do egzekucji tytułów wykonawczych wzrosła z 1 048,98 zł w 2010 r. 
do 1 972,70 zł w 2012 r. i 2 482,85 zł w I półroczu 2013 r. 

Liczba skierowanych tytułów wykonawczych w ramach egzekucji prowadzonej przez 
Oddział ZUS wzrosła z 109 084 tytułów w 2010 r. do 144 428 w 2012 r., przy 
jednoczesnym wzroście kwoty objętej ww. tytułami: z 102 284,7 tys. zł w 2010 r. do 
269 841,5 tys. zł. Kwota zadłużenia przypadającego średnio na tytuł egzekucyjny  
skierowany do realizacji przez Oddział, wzrosła z 937,67 zł w 2010 r. do 1 860,35 zł 
w 2012 r. i 2 239,72 zł w I półroczu 2013. Związane to było z wprowadzeniem w 
czerwcu 2012 r. nowych „Standardów rozliczeń kont płatników”4, zgodnie z którymi 
należności obejmowano tytułami wykonawczymi wielopozycyjnymi.   

(dowód: akta kontroli str. 5-7; 18-19; 283-575) 

Wpływy z egzekucji własnej wzrosły z 20 347,9 tys. zł  w 2010 r. do 59 749,1 tys. zł 
w 2012 r. (o 194%), a w I półroczu 2013 r. wynosiły 38 174,0 tys. zł, co stanowiło 
64% wpływów w 2012 r. Natomiast kwota wyegzekwowana przez urzędy skarbowe  
zmniejszyła się: z 8 918,6 tys. zł w 2010 r. do 8 718,6 tys. zł w 2012 r. (spadek o 
2%), a w I półroczu 2013 r. wynosiła 5 089,5 tys. zł.  

W okresie objętym kontrolą, najskuteczniejszymi środkami egzekucyjnymi, w 
ramach  egzekucji własnej Oddziału, były: egzekucja z rachunków bankowych (92% 
uzyskanych wpływów),  wynagrodzenia za pracę (5% wpływów) oraz ze świadczeń 
z ubezpieczenia społecznego (2% wpływów).  

W latach 2010-2012 wpływy uzyskane w wyniku zawartych układów ratalnych 
zwiększyły się z 5 935,9 tys. zł w 2010 r. do 12 090,5 tys. zł w 2012 r., a przychody 
uzyskane w I półroczu 2013 r. wyniosły 7 102,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10;29-516) 

Wskaźnik efektywności egzekucji własnej Oddziału5 wzrósł z 11,17% w 2010 r. do 
13,67% w 2012 r., natomiast w I półroczu 2013 r. wynosił 9,38%. W analogicznym 
okresie systematycznie spadał wskaźnik efektywności egzekucji należności ZUS, 
prowadzonej przez urzędy skarbowe i wynosił: 11,22% w 2010 r., 7,46% w 2012 r. i 
3,74% w I półroczu 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 7; 283-575) 
W latach 2010-2012, wydatki z tytułu egzekucji poniesione przez Oddział wzrosły z 
253 791,5 tys. zł do 315 464,1 tys. zł  (o 24%), a w I półroczu 2013 r. wyniosły 
183 963,7 tys. zł, w tym największe wydatki stanowiły koszty postępowań 
prowadzonych przez urzędy skarbowe (90% wydatków). Wydatki na egzekucję 
własną Oddziału zmniejszyły się z 1 209,2 tys. zł w 2010 r. do 241,0 tys. zł w 2012 r.          

(dowód: akta kontroli str. 11, 26-27) 

                                                      
4 Pismo Członka Zarządu ZUS nr 992200/074-65/2012/PRK z 24 maja 2012 r. 

5 Stosunek kwoty wyegzekwowanych zaległości do kwoty objętej tytułami wykonawczymi.  
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Dyrektor Oddziału, w złożonym wyjaśnieniu w sprawie weryfikacji kosztów 
egzekucyjnych, podał m.in. że: w przypadku wątpliwości co do zasadności 
obciążenia Oddziału kosztami egzekucji, Oddział podejmuje działania w celu ich 
wyjaśnienia z organem egzekucyjnym. W badanym okresie odnotowano jeden 
przypadek nieprawidłowego obciążenia Oddziału kosztami egzekucyjnymi przez 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim. Urząd nie wydał 
postanowienia o obciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi naliczonymi, 
zdaniem Oddziału, bezzasadnie, co uniemożliwiało złożenie zażalenia. W wyniku 
działań podjętych przez Inspektorat w Żyrardowie, Naczelnik Urzędu Skarbowego 
odstąpił od naliczenia ww. kosztów uznając je za niezasadne.  

(dowód: akta kontroli str. 752-753) 

W latach 2012 – 2013 (I półrocze) nie wystąpiły przypadki prowadzenia przez urząd 
skarbowy egzekucji ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia 
społecznego. 
Od maja 2013 r. Oddział uzyskał możliwość dostępu do aplikacji „Przeglądarka 
Tytułów Wykonawczych”, pozwalającej na pozyskiwanie informacji dotyczących 
postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez urzędy skarbowe. Umożliwiło to 
ocenę zasadności i prawidłowości naliczania opłat komorniczych, terminowości 
przekazywania wpłat egzekucyjnych oraz monitorowanie postępowań 
egzekucyjnych. Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że w latach 2012 -2013 (I półrocze), w 
przypadku nieskutecznej egzekucji, kierowane były do urzędów skarbowych pisma 
w sprawie udzielenia informacji o przebiegu prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 13-15; 743-744; 752) 

W okresie objętym kontrolą, nie stwierdzono przypadków przedawnienia należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Oddział nie kierował do Izby 
Skarbowej skarg (wniosków) na prowadzone przez urzędy skarbowe postępowania 
egzekucyjne. Natomiast w 2013 r. skierowano 7 zażaleń do naczelników urzędów 
skarbowych, z których 5 zostało uwzględnionych, a 2 są w toku rozpatrywania6.  

(dowód: akta kontroli str. 13-15; 751-752) 

Systemami informatycznymi wspierającymi proces egzekucji w Oddziale były  
aplikacja ARS (Automatyczne Rozliczanie Składek) oraz aplikacja FW (Moduł 
obsługi tytułów wykonawczych). Systemy te pozwalały na wygenerowanie raportów 
dających możliwość monitorowania prowadzonych postępowań egzekucyjnych. 
Dyrektor Oddziału oświadczył, że występowały przypadki utrudnień lub braku 
dostępu do danych ww. aplikacjach. W aplikacji FW niejednokrotnie dochodziło do 
utrudnionego lub całkowitego braku dostępu do danych. Polegało to na braku 
możliwości logowania do systemu czy długiego czasu oczekiwania na żądane dane. 
Rejestracja wszystkich zawartych układów ratalnych i odroczeń prowadzona była w 
aplikacji ARS. Było możliwe wykonywanie raportu pokazującego listę płatników, 
którym udzielono ulg7, natomiast brak było funkcji pozwalającej na wygenerowanie 
raportu uwzględniającego płatników nie wywiązujących się z warunków umowy. 

  (dowód: akta kontroli str. 743-744)    

W badanym okresie Oddział podejmował działania w celu zwiększenia efektywności 
prowadzonej egzekucji, polegające m.in. na: 

 zabezpieczeniu należności na nieruchomości dłużnika. W latach 2010-2012 
liczba i kwota skierowanych do sądu wniosków o wpis przymusowej hipoteki wzrosła 
z 357 (na kwotę 29 360 530,09 zł) w 2010 r.; do 630 wniosków (na kwotę 

                                                      
6 Zażalenia z dnia: 15.10.2013 r. i 19.11.2013 r. 

7 T-210/B. 
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81 320 939,48 zł) w 2011 r. oraz 847 wniosków ( na kwotę 84 640 157,30 zł) 
w 2012 r. W I półroczu 2013 r. skierowano do sądu 262 wnioski na kwotę 
18 072 419,72 zł; 
 zabezpieczeniu należności na rachunku dłużnika. Liczba wniosków o 
ustanowienie zastawu skarbowego skierowanych do urzędów skarbowych w latach 
2010-2012 wzrosła z 312 (kwota 34 496 695,66 zł) w 2010 r. do 365 (kwota 
48 824 758,90 zł) w 2012 r. Liczba skierowanych wniosków w I półroczu 2013 r. 
wyniosła 142 (kwota 12 887 261,42 zł); 

 powiadomieniu prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z 
nieopłaceniem składek przez ubezpieczonych. Oddział w 2010 r. skierował do 
prokuratury 13 powiadomień o popełnieniu przestępstwa, z których 4 zakończyły się 
ukaraniem płatnika ( 1 sprawa w 2011 r. i 3 sprawy w 2012 r.); 

 złożeniu wniosku o wpisanie dłużnika do Krajowego Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych. W latach 2010-2012 sąd dokonał wpisu do rejestru odpowiednio:  
41 dłużników (ze skierowanych 58 wniosków), w 2010 r. 53 dłużników (ze 
skierowanych 65 wniosków), w 2011 r. oraz 10 dłużników (ze skierowanych 10 
wniosków)  w 2012 r.; 

 wydaniu decyzji przenoszących odpowiedzialność za zadłużenie płatnika na 
osoby trzecie lub członków zarządu. Liczba wydanych decyzji przenoszących 
odpowiedzialność na osoby trzecie wzrosła z 62 w 2010 r. do 103 decyzji w 2012 r.,  
a I półroczu 2013 r. wynosiła 52. Natomiast liczba wydanych decyzji przenoszących 
odpowiedzialność na członków zarządu wzrosła z 13 w 2011 r. do 25 w 2012 r., 
a I półroczu 2013 r. wynosiła 7; 

 skierowaniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Łącznie skierowano 5 
wniosków (w tym 1 w 2010 r. i 5 w 2012 r.).  

(dowód: akta kontroli str. 580-639; 745-748)  

Oddział korzystał z możliwości stosowania sankcji wobec płatników w formie 
wymierzenia dodatkowej opłaty, stosowanie do postanowień art. 24 ustawy  
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych8 oraz kierował 
do sądu wnioski o ukaranie płatnika grzywną na podstawie art. 98 ww. ustawy. 
W latach 2010-2012 Oddział wydał 33 prawomocne decyzje o wymierzeniu opłaty 
dodatkowej na kwotę 55 636,30 zł (w tym: 18 decyzji na kwotę 34 213,84 zł w  
2010 r., 1 decyzję na kwotę 1 475,00 zł w 2011 r. i 14 decyzji na kwotę 19 947,46 zł 
w 2012 r., a w I półroczu 2013 r. nie wymierzono dodatkowej opłaty). W latach 2010-
2012 Oddział skierował do sądu 76 wniosków o ukaranie grzywną (w tym:  
19 - w 2010 r., 26 - w 2012 r. i 31 - w 2012 r.) na kwotę 99 660,80 zł. W I półroczu 
2013 r. skierował 4 wnioski na kwotę 22 910,00 zł.       

(dowód: akta kontroli str. 640-670; 748) 
W okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2013r. Wydział Kontroli Płatników 
Składek przeprowadził ogółem 4 813 kontroli planowych (w tym: w 2010 r. - 1 078, w 
2011 r. - 1 286 , w 2012 r. - 1485 kontroli, a w I półroczu 2013 r. 964 kontrole) oraz 
122 kontrole doraźne ( w tym: w 2010 r. - 43, w 2011 r. - 31, w 2012 r. – 28, a  
w I półroczu 2013 r. - 20 kontroli doraźnych). W ramach ww. kontroli, w 14 
przypadkach dokonano oględzin składników majątkowych dłużników.  
W wyniku przeprowadzonych kontroli Oddział dokonał przypisu należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ogółem 18 433,0 tys. zł, w tym: w 
2010 r. - 3 725,3 tys. zł, w 2011 r. - 6 365,1 tys. zł, w 2012 r. - 8 342,6 tys. zł i w I 
półroczu 2013 r. – przypis składek i obciążeń wyniósł 4 333,4 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 749-751; 756-802) 

                                                      
8 Dz. U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm. 
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Kontrole przeprowadzone przez Oddział w 2012 r. wykazały przypadki 
przedawnienia należności na kwotę 172 815,00 zł, zaś w I półroczu 2013 r. - na 
kwotę 1 508 238,69 zł, a także przypadki należności nieobjętych egzekucją:  
w 2012 r. – 1 551 600,00 zł, a w I półroczu 2013 r. - 96 605,77 zł.   

(dowód: akta kontroli str. 672-695) 
W latach 2012-2013 (I półrocze) prowadzone były 32 postępowania odwoławcze od 
decyzji ZUS dotyczących egzekucji (w 2012 r. - 229, a w I półroczu 2013 r. -1010 ) 
oraz wniesiono do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 38 skarg od decyzji 
Dyrektora Oddziału w sprawie umorzenia należności (w 2012 r. - 2111, a w I półroczu 
2013 r. - 1712). W 13 przypadkach płatnicy wystąpili do Dyrektora Oddziału z 
wnioskami o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących ulg w spłacie należności.     

(dowód: akta kontroli str. 753-754) 
Oddział podejmował działania w zakresie przeciwdziałania występującym zjawiskom 
unikania płacenia składek (tzw. szarej strefy), poprzez objecie ww. zagadnień 
tematyką kontroli planowych i doraźnych, przeprowadzanych u płatników.  
Dyrektor Oddziału oświadczył, że w przypadkach budzących wątpliwości (zwłaszcza 
gdy ubezpieczony występuje z roszczeniem o wypłatę zasiłku z ubezpieczeń 
społecznych w razie choroby lub macierzyństwa po krótkim okresie ubezpieczenia - 
do 6 miesięcy), Oddział weryfikuje zasadność roszczeń. Co do zasady każda 
kontrola okresowa polega m. in. na sprawdzeniu czy osoby, którym zostało 
wypłacone wynagrodzenie, zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i 
ubezpieczenia zdrowotnego i czy od uzyskanych wynagrodzeń zostały 
zadeklarowane składki. Kontrole najczęściej ujawniają przypadki: zawierania umów 
o dzieło, które  zwolnione są z obowiązku ubezpieczeń społecznych jednakże ich 
faktyczna realizacja odbywa się w warunkach typowych dla umowy zlecenia, 
wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy w ramach umów 
cywilnoprawnych zawieranych przez pracowników z innym płatnikiem składek, który 
w ramach umowy (kontraktu) zawartego z  ich pracodawcą, angażuje ich do pracy, 
przekazywanie pracownikom i zleceniobiorcom kuponów żywieniowych 
uprawniających do odbioru posiłków i towarów, wypłacanie świadczeń z 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych bez stosowania kryterium socjalnego 
lub traktowanie przez płatników składek tego funduszu jako funduszu nagród 
uzależnionego od wyników pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 750) 

System informatyczny dostępny w Oddziale ZUS13 uniemożliwiał wygenerowanie 
raportów dotyczących zastosowanych środków egzekucyjnych oraz przychodów 
uzyskanych z zawartych układów ratalnych w rozbiciu na: składki i dodatkowe 
opłaty, odsetki i opłaty prolongacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 8)  
Kierownik Samodzielnego Referatu Koordynacji Usług Dochodowych Oddziału 
wyjaśniła m.in., że dane przekazane kontrolerowi NIK dotyczące zajęć 
egzekucyjnych, pozyskane zostały z raportu kwartalnego w aplikacji FW i pokrywają 
się w 95% z danymi ogółem ze sprawozdania D314. Dane dotyczące ww. zajęć w 

                                                      
9 z tego: w 12 przypadkach postanowienia utrzymano w mocy, w 3 przypadkach – decyzje zostały uchylone i przekazane do 

ponownego rozpatrzenia, w 2 przypadkach sprawy pozostawiono bez rozpoznania z powodu uchybienia terminu, w 5 
przypadkach – postępowania w toku.  

10 z tego: w 6 przypadkach postanowienia utrzymano w mocy, w 2 przypadkach – decyzje zostały uchylone i przekazane do 
ponownego rozpatrzenia, w 1 przypadku skarga została pozostawiona bez rozpatrzenia, a w 1 zarzut został uznany za 
zasadny. 

11 z tego: w 14 sprawach WSA oddalił skargę, w 1 - umorzono postępowanie, w 2 - uchylono decyzję i przekazano sprawę do 
ponownego rozpatrzenia, w 4 sprawach - brak rozstrzygnięcia do dnia zakończenia kontroli NIK. 

12 z tego w: w 1 sprawie WSA umorzył postępowanie, pozostałe sprawy były w toku. 

13 Aplikacja FW oraz aplikacja ARS.  

14 Sprawozdanie dotyczące „Informacji o przymusowym dochodzeniu składek i należności pochodnych”. 
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aplikacji ARS, sporządzone zostały na podstawie raportu: „Zrealizowane zajęcia w 
ramach egzekucji własnej”, który nie obejmuje tytułów częściowo pokrytych 
wpłatami oraz  całkowicie zrealizowanych i przeniesionych do archiwum. Brak jest 
możliwości wygenerowania raportu uwzględniającego częściową realizację zajęć 
oraz tytułów archiwowanych. Przychody z układów ratalnych podane są łącznie z 
uwagi na fakt, że w spłaconych układach zawartych na należności za okres do 
31.12.1998 r., raportowane są łącznie składki, dodatkowe opłaty, odsetki i opłata 
prolongacyjna. 

(dowód: akta kontroli str. 9)  
Oddział nie dysponował ewidencją umożliwiającą zidentyfikowanie wpływów z 
urzędów skarbowych, w podziale na zastosowane środki egzekucyjne. 

Kierownik Samodzielnego Referatu Koordynacji Usług Dochodowych wyjaśniła, że 
urzędy skarbowe nie przekazują do Oddziału informacji o zastosowanych środkach 
egzekucyjnych w prowadzonych postępowaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 14-15) 

Według stanu na 30 czerwca 2013 r.15, kwota zaległości nieobjęta postępowaniem 
egzekucyjnym wynosiła 521 294 268,94 zł i dotyczyła 62 044 płatników. 

Analizą objęto 5 podmiotów posiadających najwyższe zadłużenie w latach 2012 - 
2013 (I półrocze) - łączna kwota zadłużenia ww. podmiotów wynosiła 67 416 777,00 
zł, co stanowiło 12,9% zaległości ogółem nieobjętych postępowaniem 
egzekucyjnym. Zadłużenie tych podmiotów wynosiło od 5,2 mln zł do 30,4 mln zł. 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że niepodjęcie działań egzekucyjnych wobec ww. pięciu 
podmiotów, w latach 2012 – 2013 (I półrocze), wynikało z faktu, iż w odniesieniu do 
jednego podmiotu będącego w upadłości, postępowanie zostało zakończone  
19 stycznia 2011 r. i nastąpiła likwidacja majątku, natomiast w przypadku drugiego 
podmiotu - postępowanie upadłościowe zostało umorzone, z uwagi na brak środków 
oraz majątku, który mógłby zostać upłynniony. W obu ww. przypadkach należności 
ZUS zostały wpisane do Centralnego Rejestru Należności Nieściągalnych. 
Zadłużenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii jest spłacane w ramach układu 
ratalnego16. W odniesieniu do zaległości Szpitala Czerniakowskiego w kwocie 
17 002,1 tys. zł, dyrektor wyjaśnił, że na wniosek Oddziału ustanowiony został 
zastaw na dwóch ruchomościach należących do zobowiązanego, a niewszczęcie 
postępowania egzekucyjnego wynikało z rozpoczęcia procedury przekształcenia 
szpitala w spółkę prawa handlowego. W dniu 20 września 2013 r. Szpital dokonał 
spłaty części zadłużenia w kwocie 2 327,1 tys. zł. Ponadto dyrektor wyjaśnił, że  
w okresie objętym kontrolą, nie podjął działań egzekucyjnych w odniesieniu do ww. 
Szpitala oraz Instytutu Reumatologii, ze względu na szczególny charakter 
działalności tych podmiotów – zajęcie rachunku bankowego uniemożliwiłoby 
funkcjonowanie tych placówek. Instytut Reumatologii podjął działania zmierzające 
do zawarcia układu ratalnego (obecnie ubiega się o uzyskanie kredytu bankowego, 
co pozwoli na spłatę zadłużenia, warunkującego udzielenie ulgi). 

(dowód: akta kontroli str. 25; 809-812) 

Szczegółowym badaniem objęto działania egzekucyjne Oddziału na wybranej 
losowo próbie 30 spraw na ogólną kwotę zaległości 6 060 351,90 zł17, skierowanych 

                                                      
15Liczba dłużników oraz kwota zadłużenia za I półrocze 2013 r. pochodzą z raportu  

"lista uzgadniania sald -1 550000/2013-08-11 wygenerowanego z systemu. 

16 Układ ratalny, termin spłaty ostatniej raty - 25 stycznia 2016 r. 

17 15 spraw z 2012 r. na kwotę: 3 537 612,50 zł i 15 z 2013 r. na kwotę 2 522 739,44 zł. 
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do egzekucji w latach 2012 - 2013 (I półrocze). Badaniem objęto sprawy o 
egzekwowanych kwotach zaległości powyżej 95 tys. zł18.  

 (dowód: akta kontroli str. 19-24; 706-739) 

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

- w 9 postępowaniach na kwotę 1 094 253,30 zł19 (18% badanej próby) ze zwłoką 
wysłano upomnienia wzywające zobowiązanych do zapłaty należności20, z tego:  
w 4 przypadkach upomnienia wysłano po upływie od 4 do 6 miesięcy po terminie 
płatności21, a w jednym przypadku – po upływie 5 lat22 od ww. terminu.  

 (dowód: akta kontroli str. 706-719; 723-739) 

Dyrektor Oddziału wyjaśnił, że opóźnienia w wysłaniu upomnień wynikają m.in.  
z błędów w dokumentach składanych przez płatników, co uniemożliwiało terminowe 
i prawidłowe rozliczenie konta oraz ustalenie salda, braku aktualnych danych 
adresowych płatnika (pomimo obowiązku każdorazowego zgłaszania zmiany adresu 
siedziby firmy). Ponadto występuje duża rotacja pracowników, których 
przygotowanie do samodzielnej pracy trwa około roku. Podejmowane są na bieżąco 
działania w celu zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom, m.in. poprzez: 
weryfikację kont płatników nieobjętych postępowaniem egzekucyjnym (na podstawie 
wykazów przekazywanych przez Departament Realizacji Dochodów Centrali ZUS) 
oraz sporządzanie dokumentów z urzędu, na podstawie których możliwe będzie 
ustalenie stanu konta. 

(dowód: akta kontroli str. 805-807)  

- w 6 przypadkach23 tytuły wykonawcze wystawiono po upływie od 2 do  
7 miesięcy od daty skutecznego doręczenia upomnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 706-719; 723-734)  

Dyrektor Oddziału, w złożonym wyjaśnieniu podał, że opóźnienia w wystawianiu 
tytułów egzekucyjnych spowodowane były dużą liczbą zadań przypadającą na 
każdego pracownika (przydział płatników dla każdego pracownika kształtował się w 
tysiącach numerów NIP). Kompleksowe wykonanie wielu czynności na koncie 
płatnika, pozwala dopiero na prawidłowe ustalenie salda. W pierwszej kolejności 
pracownicy realizowali wnioski płatników i wnioski wewnętrzne (np. poświadczenia 
dot. świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych), których niezałatwienie w 

                                                      
18 Losowania dokonano z puli 188 spraw skierowanych do egzekucji w badanym okresie, w tym 101 spraw w 2012 r. i 

87 spraw w I półroczu 2013 r., wybierając po 15 spraw z każdego roku. Badaniem objęto postępowania dotyczące spraw: 
zakończonych ściągnięciem zaległych składek (próba: 8 w 2012 r. i 11 w 2013 r.), wycofanych lub zwróconych bez realizacji 
(próba: 5 w 2012 r. i 4 w 2013 r.), zrealizowanych w inny sposób (próba: 2 w 2012 r.).  

19 W tym w: 6 sprawach z 2012 r.  na kwotę 685 486,80 zł i 3 sprawach z 2013 r. na kwotę 408 776,50 zł. 

20 Za nieprawidłowe przyjęto wystawienie upomnienia po 3 miesiącach od terminu płatności.  

21 TW 1550012012890 - upomnienie z dnia 6.04.2012 r. na należności w kwocie 108 776,40 zł  (za styczeń 2012 r.)  
i TW 155001300981 - upomnienie z dnia 30.11.2012 r. na należności w kwocie 95 118,10 zł  za okres: kwiecień - lipiec 2012 
r. wystawiono po 4 miesiącach, TW 15500130001076 - upomnienie z dnia 21.09.2012 r. na należności w kwocie 123 656,70 
zł  za okres: styczeń – kwiecień 2012 r. wystawiono po ponad 5 miesiącach, TW 45550013000978 - upomnienie z dnia 
30.11.2012 r. dotyczące należności w kwocie 189 991,70 zł  za okres: luty – maj 2012 r. wystawiono po ponad 
6 miesiącach. 

22 TW 45550012017501 - upomnienie z dnia 13.12.2011 r. dotyczące należności w kwocie 103 277,00 zł  za okres marzec – 
czerwiec z 2006 r. termin płatności minął w lipcu 2006 r. 

23 Za nieprawidłowe przyjęto wystawienie tytułu po 45 dniach od daty skutecznego doręczenia upomnienia. 
TW 45550012008664, dotyczący należności w kwocie 121 121,90 zł za okres sierpień - listopad 2011 r. wystawiono  w dniu 
27.03.2012 r.  tj. po 2 miesiącach od doręczenia upomnienia w dniu13.01.2012 r.; TW 45550012004315, dotyczący 
należności w kwocie 102 402,60 zł  za okres maj - sierpień 2011 r. wystawiono dnia 14.02.2012 r. tj. po 2 miesiącach od 
doręczenia upomnienia  w dniu 5.12.2011 r.); TW 45550013001076 dotyczący należności w kwocie 123 656,70 zł  za okres 
styczeń - kwiecień 2012 r. wystawiono w dniu 08.01.2013 r. tj. po 2 miesiącach od doręczenia upomnienia dnia 4.10.2012 r.,  
TW 4555001200356 dotyczący należności w kwocie 134 138,40 zł za okres listopad 2010–luty 2011 r.  wystawiono w dniu 
3.01.2012 r. tj. po 6 miesiącach od doręczenia upomnienia dnia 12.05.2011 r.; TW 45550012000021, dotyczący należności  
kwocie 115 770,50 zł  za marzec 2011 r. wystawiono w dniu 3.01.2012 r. tj. po 6 miesiącach od doręczenia upomnienia w 
dniu 12.05.2011 r.; TW 45550012017051, dotyczący należności w kwocie 103 277,00 zł  za okres marzec – czerwiec z  
2006 r. wystawiono w dniu 16.07.2012 r. tj. po 7 miesiącach od doręczenia upomnienia w dniu 20.12.2011 r. 
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terminie skutkowałoby wypłatą odsetek. Ponadto pracownicy często angażowani byli 
w szkolenie nowych pracowników. Duża liczba terminowych zadań i ich  
różnorodność spowodowały, że niektóre sprawy zostały przeoczone.  
W sprawie wysłania upomnienia po upływie 5 lat od terminu płatności, dyrektor 
ponadto wyjaśnił, że podatnik nie wywiązywał się z zawartego układu ratalnego oraz 
przedkładał błędne dokumenty zgłoszeniowe (rozliczeniowe oraz płatnicze), co 
powodowało składanie reklamacji przez osoby ubezpieczone i konieczność ich 
rozpatrzenia przez Oddział. 

(dowód: akta kontroli str. 807-809)  
 

Zdaniem NIK, wskazane w wyjaśnieniu okoliczności nie usprawiedliwiają 
opieszałości Oddziału w podjęciu działań zmierzających do wyegzekwowania 
zaległości. 

 
 

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

 

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

W badanym okresie we wszystkich Oddziałach ZUS obowiązywały „Jednolite 
standardy udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek”, przekazane do 
Oddziału24, z zaleceniem stosowania do wniosków wpływających od 1 kwietnia  
2010 r. Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań zostały uregulowane w 
Instrukcji w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu 
składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych25. 

(dowód: akta kontroli str. 814-841)  

W latach 2010-2012 liczba decyzji i kwot należności objętych umorzeniem  
zmniejszyła się z 359 decyzji (kwota 2 072,6 tys. zł) w 2010 r. do 56 decyzji (kwota 
360,30 tys. zł) w 2012 r. W pierwszym półroczu 2013 r. wydano 111 decyzji na  
kwotę 966,6 tys. zł, z których 104 decyzje na kwotę 924,90 tys. zł dotyczyły umorzeń 
w trybie szczególnym (decyzje w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na 
ubezpieczenie, osób które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej wykonywaniu  
i jednocześnie pobierały zasiłek macierzyński w okresie od 1 stycznia 1999 r. do  
31 sierpnia 2009 r.26 oraz  dotyczące osób podlegających w okresie od dnia  
01.01.1999 r. do 28.02.2009 r. obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu  
i przed dniem 01.09.2012 r. zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności27). 
Zmniejszeniu uległa kwota zaległości objętych decyzjami w sprawie odroczenia 
terminu płatności: z 808,8 tys. zł w 2011 r. do 2,6 tys. zł w 2012 r. i 0,41 tys. zł 
w 2013 r.  

                                                      
24 Pismo Członka Zarządu ZUS Nr 994600/0214-14/2010 z 5 marca 2010 r. 

25 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2010 Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 27 stycznia 2010 r. w sprawie 
umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. 

26 W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 
ustawy – Prawo bankowe oraz ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 185, poz. 1095). 

27 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek przez osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). 
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W latach 2010-2012 wzrosła liczba umów dotyczących zawartych układów 
ratalnych:  ze 198 (na kwotę 5 441,01 tys. zł) w 2010 r., do 342 ( na kwotę 
25 000,75 tys. zł) w 2011 r. i 532 (na kwotę 14 376,75 tys. zł) w 2012 r. W I półroczu 
2013 r. zawarto 233 układy ratalne, obejmując nimi zaległości w kwocie 13 630,13 
tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 8; 755)  

Kontrolą objęto 30 postępowań w sprawie umorzenia, odroczenia i rozkładania na 
raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (po 15 z każdego roku 
objętego kontrolą)28. Ustalono, że przy udzielaniu ulg w spłacie należności z ww. 
tytułu przestrzegane były przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych29 oraz wewnętrzne wytyczne ZUS. Przyznanie ulgi 
poprzedzone było badaniem przez Oddział sytuacji finansowej i majątkowej 
podmiotu ubiegającego się o jej przyznanie. Umorzeń należności dokonywano w 
sytuacji całkowitej ich nieściągalności na postawie art. 28 ust 2 ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych lub ze względu na indywidualną sytuację osoby 
zobowiązanej na podstawie art. 28 ust. 3a ww. ustawy. Wnioski o przyznanie ulg 
opiniowane były przez komisję ds. ulg i umorzeń w Oddziale, wydanie opinii 
uzasadniał materiał dowodowy zebrany w danej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 696-705; 842-844) 

  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Oddziału w zbadanym 
zakresie. 

 

IV. Wniosek 
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 Kontroli30, wnosi o podjęcie działań zmierzających do 
wyeliminowania opóźnień w podejmowaniu czynności egzekucyjnych. 

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. 

                                                      
28 Doboru spraw do kontroli dokonano z elektronicznej ewidencji wniosków o udzielenie ulgi i umorzenie składek, w sposób 

losowy (prosty dobór losowy z wykorzystaniem tablic liczb losowych), po pięć postępowań w zakresie umorzeń, odroczenia 
terminu płatności, układów ratalnych - w każdym roku objętym kontrolą. 

29 Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm. 

30 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 wykonania 
wniosku pokontrolnego 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 17 grudnia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Sławomir Nowak 
Specjalista k.p. 
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Podpis Podpis 
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