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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 Andrzej Pietrzyk, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88567 z dnia 10 października 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie1, ul. Podskarbińska 25, 03-829 
Warszawa 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Alicja Trojanowska, Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w Warszawie2 

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie egzekucji należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne w latach 2012 – 2013 (do 29 listopada). 

Dyrektor Oddziału, w skontrolowanych postępowaniach, korzystał z dostępnych 
instrumentów prawnych w celu wyegzekwowania należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne; nie stwierdzono przypadków dopuszczenia do przedawnienia 
należności z ww. tytułu. Postępowania w zakresie umarzania, odraczania i rozkładania na 
raty należności z tytułu składek prowadzone były rzetelnie. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zwłoki w wysyłaniu upomnień do zapłaty 
należności i wystawianiu tytułów wykonawczych oraz podejmowaniu kolejnych czynności  
w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

3.1. Wykorzystywanie przez ZUS dostępnych 
instrumentów prawnych w celu wyegzekwowania 
należności z tytułu składek, a także działań 
zwiększających  

W latach 2010 – 2013 (I półrocze), stan należności Oddziału z tytułu niezapłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne4 wynosił na koniec każdego okresu odpowiednio: 

873 100 tys. zł, 947 699 tys. zł, 1 036 390 tys. zł i 1 292 011 tys. zł. Na 30 czerwca 2013 r., 

stan ww. należności wzrósł o 418 911 tys. zł (48,0%), w porównaniu do stanu na koniec 

                                                      
1 Dalej: Oddział ZUS lub Oddział. 
2 Dalej: Dyrektor Oddziału. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Składki z odsetkami za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnień i dodatkowe opłaty. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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2010 r., przy czym najwyższy wzrost odnotowano w I półroczu 2013 r., gdzie zadłużenie 
wzrosło o 255 621 tys. zł (o 24,7%), w porównaniu do stanu na koniec 2012 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 7) 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że pomimo podejmowanych przez Oddział działań w celu 
zmniejszenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zaległości wzrastają 
z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, m. in. z powodu kryzysu 
gospodarczego. 

(dowód: akta kontroli str. 142, 164) 

Kwota należności z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, wobec 
których Oddział nie podjął działań egzekucyjnych wynosiła na koniec:  2010 r. -  505 188 
tys. zł (57,9% zadłużenia ogółem), 2011 r. – 429 692 tys. zł (45,3%), 2012 r. – 402 423 tys. 
zł (38,8%) i na 30 czerwca 2013 r. – 644 337 tys. zł (49,9%). 

(dowód: akta kontroli str. 166) 

Dyrektor Oddziału w złożonym wyjaśnieniu podała, że przyczyną niepodjęcia działań 
egzekucyjnych, był m. in. brak możliwości skutecznego doręczenia upomnień i zawiadomień 
o wszczęciu postepowania z uwagi na brak informacji o aktualnym miejscu pobytu 
zobowiązanego, długotrwałe prowadzenie postepowań upadłościowych przez sądy, 
powodujące upływ 5 letniego terminu na dochodzenie należności od osób trzecich oraz 
zawieszenie postępowania egzekucyjnego wobec płatników prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą, którzy wystąpili z wnioskami o umorzenie należności. 

(dowód: akta kontroli str. 164-165) 

W latach 2010 2013 (I półrocze) Oddział skierował do realizacji w postępowaniu 
egzekucyjnym 757 924 tytuły wykonawcze na kwotę 919 827 tys. zł, w tym: 85,4% tytułów 
wykonawczych na kwotę 758 273 tys. zł skierowana została do egzekucji przez komórki 
organizacyjne ZUS (egzekucja własna), a 14,6% tytułów na kwotę 161 554 tys. zł, 
realizowana była przez naczelników urzędów skarbowych lub w innym trybie5. Liczba 
skierowanych do egzekucji tytułów wykonawczych w poszczególnych latach zmniejszyła się 
i wynosiła: w 2010 r. – 259 820, w 2011 r. – 234 460 (spadek o 9,8%), w 2012 r. – 184 101, 
(spadek o 21,5%), a w I półroczu 2013 r. – 82 543 tytuły. Wzrosła natomiast kwota 
zaległości objętych tytułami wykonawczymi: z 217 531 tys. zł w 2010 r. do 324 985 tys. zł  
w 2012 r. (o 49,4%) oraz kwota zadłużenia przypadająca średnio na tytuł wykonawczy:  
z 837 zł w 2010 r. do 1 757 zł w I półroczu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że zwiększenie kwoty zadłużenia przypadającej na tytuł 
wykonawczy, wynikało ze zwiększenia od 2011 r. funkcjonalności systemu informatycznego, 
wspomagającego proces egzekucji (aplikacji FW6), umożliwiającego wystawianie tytułów 
wykonawczych wielopozycyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 72) 

W okresie objętym kontrolą, znacznie zmniejszył się wskaźnik efektywności egzekucji7 
prowadzonej przez Oddział ZUS: z 26,5% w 2010 r. do 15,0% w I półroczu  
2013 r. oraz przez urzędy skarbowe, odpowiednio: z 7,1% do 3,3%. 

(dowód: akta kontroli str. 9) 

                                                      
5 Egzekucja sądowa, syndyk masy upadłościowej. 
6 Aplikacja FW - aplikacja rozliczeniowo-egzekucyjna, umożliwiająca prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek i bieżące 
kierowanie do egzekucji należności. 
7 Stosunek kwoty wyegzekwowanych zaległości do kwoty objętej tytułami i wykonawczymi. 
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Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że główną  przyczyną zmniejszenia wskaźnika efektywności 
egzekucji było kierowanie do egzekucji coraz to wyższych kwot zaległości, a pogarszająca 
się kondycja finansowa płatników składek powodowała, że kwoty uzyskane w wyniku 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych nie przyniosły oczekiwanych efektów. 

(dowód: akta kontroli str. 74) 

Wysokość kwot uzyskanych z egzekucji prowadzonej przez Oddział ZUS wzrosła  
z 46 100 tys. zł w 2010 r. do 52 667 tys. zł w 2011 r. i 82 812,5 tys. zł w 2012 r. W i półroczu 
2013 r. wpływy z ww. tytułu wyniosły 59 816,9 tys. zł. 

Najskuteczniejszymi środkami egzekucyjnymi, w ramach egzekucji własnej Oddziału8 były: 
egzekucja z rachunków bankowych - 59,3% wpływów oraz wierzytelności pieniężnych  
- 3,2% wpływów. 

Wysokość kwot uzyskanych z egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, w 2011 r. 
zwiększyła się o 4,9% w porównaniu do 2010 r. (w 2010 r wyniosła 8 671 tys. zł, 
a w 2011 r. - 9 097 tys. zł), natomiast w 2012 r. nastąpił spadek kwot uzyskanych z ww. 
egzekucji do 7 832 tys. zł (o 13,9%). W I półroczu 2013 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały 
kwotę 4 738 tys. zł. W latach 2010 – 2013 (I półrocze), wskaźnik efektywności egzekucji 
prowadzonej przez urzędy skarbowe wynosił odpowiednio: 7,07%, 6,66%, 6,75% i 3,34%. 

(dowód: akta kontroli str. 10) 

Wydatki poniesione przez Oddział w związku z prowadzeniem egzekucji przez urzędy 
skarbowe i w pozostałym trybie wzrosły z 539 tys. zł w 2010 r. do 626 tys. zł w 2011 r.  
w 2011 r. (o 16,0%) i 847 tys. zł w 2012 r. (o 35,3%), w tym wydatki z tytułu egzekucji 
prowadzonej przez urzędy skarbowe wyniosły odpowiednio: 537 tys. zł, 622 tys. zł, 
829 tys. zł i 230 tys. zł. Stwierdzono, że w dniu 17 lipca 2012 r. Naczelnik Urzędu 
Skarbowego Warszawa Bielany zawiadomił Oddział o obciążeniu kosztami opłaty 
komorniczej w kwocie 146 zł, która uprzednio została pobrana z wyegzekwowanej kwoty, 
przed przekazaniem jej do wierzyciela. W wyniku działań podjętych przez Oddział ZUS, 
urząd skarbowy odstąpił9 od żądania zapłaty ww. kwoty. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 305-316) 

Oddział ZUS, w październiku 2012 r. wystąpił o zwiększenie planu wydatków na ten rok  
w pozycji 431 klasyfikacji wydatków budżetowych, w związku ze znacznym zwiększeniem 
kwoty obciążeń Oddziału z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych, dokonanych 
przez naczelników urzędów skarbowych, wobec braku możliwości wyegzekwowania  
zaległości od dłużników Oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 919-921) 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że na bieżąco analizowana jest zasadność obciążania 
Oddziału, jako wierzyciela, kosztami prowadzonej przez inne organy egzekucji. W związku  
z wpływem w 2012 r. zawiadomień o wysokości kosztów egzekucyjnych, którymi Oddział 
został obciążony przez urzędy skarbowe, podjęte zostały działania zmierzające do 
wyjaśnienia ww. sytuacji, w tym ustalenia zasady sukcesywnego przekazywania 
umarzanych przez urzędy skarbowe tytułów egzekucyjnych, w celu racjonalnego 
planowania przez Oddział środków na pokrycie kosztów egzekucyjnych. 
Ponadto Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że przyczyną wzrostu kosztów egzekucji realizowanej 
przez urzędy skarbowe były kontrole przeprowadzane przez izbę skarbową, w wyniku 
których urzędy skarbowe zostały zobowiązane do analizy wszystkich dokumentów 
prowadzonych postepowań egzekucyjnych, ich weryfikacji i obciążania wierzyciela kosztami 
w sytuacji braku możliwości wyegzekwowania ich od dłużników Oddziału. 

                                                      
8 Oddział nie dysponuje informacjami dotyczącymi efektywności egzekucji realizowanej przez urzędy skarbowe wg 
zastosowanego środka egzekucyjnego. 
9 Pismo z dnia 15 listopada 2012 r., znak:1432/EA/7/AJ/12 
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(dowód: akta kontroli str. 75-82, 911-918) 

W okresie objętym kontrolą, złożono 7 zażaleń na postanowienia dotyczące obciążenia 
Oddziału kosztami egzekucyjnymi, z czego: w 3 przypadkach postanowienia organu 
egzekucyjnego zostały utrzymane w mocy, w 1 - organ egzekucyjny uchylił postanowienie, 
a w 3 - Izba Skarbowa uchyliła postanowienia i przekazała sprawy do ponownego 
rozpatrzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 103-104) 

W latach 2012-2013 (I półrocze) Oddział przeprowadził odpowiednio: 931, 1 032, 1 060  
i 685 kontroli płatników składek (z zaplanowanych: 826, 826, 832 i 1 118), w wyniku których 
dokonano przypisu należności w kwotach odpowiednio:  898 tys. zł, 722 tys. zł, 495 tys. zł, 
1.114 tys. zł. Stwierdzono, że w odniesieniu do postępowań egzekucyjnych, objętych 
szczegółowym badaniem NIK, w okresie objętym kontrolą, Oddział nie korzystał  
z możliwości przeprowadzenia kontroli, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych10. 

(dowód: akta kontroli str. 218, 221, 225, 231, 234, 239, 245, 248, 253, 261, 264, 269) 

W latach 2012 – 2013, Wydział Kontroli Wewnętrznej11 przeprowadził w Oddziale ZUS – 
Inspektoracie  Praga Północ, jedną planową kontrolę w zakresie prawidłowości prowadzenia 
postępowania egzekucyjnego. W wyniku kontroli stwierdzono m.in. przewlekłe załatwianie 
spraw dotyczących zawieszenia postępowania, zwalniania spod egzekucji składników 
majątkowych zobowiązanego oraz wstrzymywania czynności egzekucyjnych, co m. in.  
spowodowało, że 57,2% spraw poddanych kontroli nie zostało zakończone w terminach 
określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego12. Z odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wynika, że zalecenia 
pokontrolne zostały zrealizowane13. 

(dowód: akta kontroli str. 275-284)  

W okresie objętym kontrolą, do Oddziału ZUS wpłynęło 8 skarg, w tym 4 od jednego 
dłużnika na przebieg postępowania egzekucyjnego. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone  
i uznane za niezasadne, a skarżącym udzielono odpowiedzi (w przypadku 4 skarg od 
jednego dłużnika odpowiedzi  udzielono jednym pismem - z dnia 18 grudnia 2012 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 60-61, 105-106) 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą, w Oddziale nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe, skutkujących 
złożeniem skargi14 do urzędu skarbowego, a także nie korzystano z możliwości odwołania 
się do izby skarbowej od postanowień US dotyczących postępowania egzekucyjnego lub 
złożenia skargi na działalność US. 

(dowód: akta kontroli str. 39, 103) 

W celu zwiększenia efektywności egzekucji, w latach 2012 – 2013 (I półrocze), Oddział 
organizował spotkania z przedstawicielami urzędów skarbowych15, dotyczące zasad 
współpracy w zakresie prowadzonych postepowań egzekucyjnych. W toku spotkań 
zwrócono uwagę m. in . na konieczność priorytetowego prowadzenia egzekucji wobec 
spółek, z uwagi na możliwość przedawnienia należności oraz sukcesywnego przekazywania 

                                                      
10 Dz. U. z 2013 r., poz. 1442. 
11 Działający na podstawie: „Regulaminu kontroli wewnętrznej w ZUS”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezesa ZUS 
Nr 46 z dnia 30 czerwca 2010 r., od 01.01.2013 r. - „Zasad kontroli wewnętrznej w ZUS” – Zarządzenie Prezesa ZUS nr 22  
z dnia 14 lutego 2013 r. 
12 Dz. U. z 2013 r. poz. 267. 
13 Pismo znak: 450400/074/30/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r. 
14 Art. 6 i art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
15 Przebieg spotkań i ich wyniki ujmowano w sporządzanych notatkach służbowych. 
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przez US spraw umorzonych, w związku z koniecznością racjonalnego planowania przez 
Oddział środków na pokrycie kosztów egzekucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 79-82, 1112-1135) 

Pracownicy Oddziału uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in. zasad umarzania 
należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne oraz udzielania ulg 
z tytułu składek, obsługi aplikacji wspierających kierowanie spraw do egzekucji, a także 
w szkoleniach z zakresu: zabezpieczania należności ZUS, kierowania spraw do innych 
organów egzekucyjnych, pomocy publicznej i analiz finansowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-87) 

W 2012 r. Oddział złożył 21 wniosków dotyczących zakazu prowadzenia działalności 
gospodarczej (74 sprawy pozostawały w toku), a w 2013 r. 1 wniosek (34 sprawy 
pozostawały w toku). W wyniku tych działań, w 6 sprawach sądy wydały prawomocne 
orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto w latach 2010-2013 
(I półrocze) Oddział skierował do Krajowego Rejestru Sądowego wnioski o dokonanie wpisu 
w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, w liczbie odpowiednio: 2 405, 1 466, 1 531 i 12,  
z czego załatwiono pozytywnie: 1 264, 1 249,1 479 i 14 wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 101) 

W procesie dotyczącym rozliczania kont płatników składek, Oddział korzystał z „list 
szacowanych zadłużeń”, które generowane były przez Departament Realizacji Dochodów 
ZUS. Ostatnie pliki zawierające listy płatników z kwotą szacowanego zadłużenia zostały 
udostępnione Oddziałowi w lutym 2013r.16. Według danych z ww. listy, wobec 18 119 
płatników składek, posiadających zaległości w kwocie 106 055 605,90 zł Oddział nie podjął 
działań egzekucyjnych17. 
Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że ww. „Wykaz” stanowił podstawę dla referentów rozliczeń 
celem wyeliminowania płatników, wobec których nie wszczęto postępowania egzekucyjnego 
jak również do bieżącego i systematycznego monitorowania zapłaty należności z tytułu 
składek. Aktualizacja rozliczeń kont płatników zamieszczonych na liście szacowanych 
zadłużeń, często nie potwierdzała faktycznej kwoty salda debetowego. Na dzień dzisiejszy 
brak możliwości przedstawienia aktualnej sytuacji „listy płatników z kwotą szacowanego 
zadłużenia”, ponieważ ostatnie dane zostały przekazane w lutym 2013 r. 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła ponadto, że do głównych przyczyn niepodjęcia przez Oddział 
działań egzekucyjnych, w danym okresie należało m.in.: długotrwały proces działań 
przedegzekucyjnych umożliwiających wydanie decyzji określającej wysokość zadłużenia i 
jej uprawomocnienie (trwający średnio ok. 3 miesiące)18, brak możliwości skutecznego 
doręczenia upomnień i zawiadomień o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji 
określających zadłużenie, z uwagi na brak informacji o aktualnym miejscu pobytu 
zobowiązanego, umorzenie postępowania upadłościowego z powodu braku majątku 
upadłego, długotrwałe prowadzenie przez sądy postępowań upadłościowych, powodujące 
upływ 5 letniego terminu na dochodzenie należności od osób trzecich, zawieszanie 
postępowania egzekucyjnego w stosunku do płatników składających wniosek na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 09.11.2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu 
nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, brak możliwości 

                                                      
16 Ww. lista, uwzględniała dokumenty rozliczeniowe płatników składek za okresy do listopada 2012r., jak również 
zaktualizowane dane o egzekucji z aplikacji FW i systemu ARS. Pliki przekazane do Oddziału zawierały dane 18 119  
płatników, których stan konta wykazywał zadłużenie większe niż 500,00 zł. 
17 Wg danych Oddziału kwota należności nieobjętych działaniami egzekucyjnymi, umorzeniem lub ulgami w spłacie należności 
z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w latach 2010-2013 (I półrocze) wynosiła odpowiednio:505 188 
tys. zł, 429 692 tys. zł, 402 423 tys. zł i 644 337 tys. zł, co stanowiło 57,9%, 45,3%, 38,8%, 49,9% stanu należności na koniec 
każdego z ww. okresów (akta kontroli str. 166). 
18 Dla płatników, którzy: „opłacają składki od ustawowo określonych podstaw wymiaru, powodujących zwolnienie ze składania 
deklaracji zgodnie z art.47 ustawy systemowej, nie składają dokumentów rozliczeniowych i mają wymierzone składki z urzędu, 
zgodnie z art. 48 ustawy systemowej, mają wydane prawomocne decyzje określające okres podlegania ubezpieczeniom, 
posiadają wynikowe protokoły kontroli i składają w tym zakresie dokumenty korygujące” (akta kontroli str. 164-165). 
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wszczęcia postępowania egzekucyjnego w stosunku do płatników składek, którzy złożyli 
wnioski na podstawie ustawy abolicyjnej19, należności z tytułu składek bieżących gdzie w 
wyniku błędu płatnika, wpłata trafiła do zbioru wpłat niezidentyfikowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 164-165) 

 
Szczegółową analizą objęto 10 podmiotów posiadających najwyższe zadłużenie w latach 
2012 - 2013 (I półrocze). Łączna kwota zadłużenia 5 podmiotów objętych badaniem  
w 2012 r. wynosiła 3 689 tys. zł20, co stanowiło 0,9 % zaległości nieobjętych postępowaniem 
egzekucyjnym w tym roku21, a w 2013 r.22 kwota ta wynosiła 9 022 tys. zł, co stanowiło  
1,4 % zaległości nieobjętych postępowaniem egzekucyjnym. Średnie zadłużenie w grupie 
10 objętych badaniem podmiotów wynosiło 1 271 068 zł (najniższe wyniosło 512 377 zł ,a 
najwyższe 3 360 878 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 867-868, 922-1111)  
 
Ustalono, że niepodjęcie działań egzekucyjnych wobec ww. 10 podmiotów, w okresie 
objętym kontrolą, wynikało: w jednym przypadku z braku możliwości skutecznego 
doręczenia korespondencji (do firmy S. - sp. z o.o.; Oddział skierował zawiadomienia o 
wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki 
do osób, które w okresie powstania zadłużenia sprawowały funkcję członków zarządu, ale 
brak było możliwości ustalenia miejsca ich pobytu), a w pozostałych przypadkach 
prowadzone było postępowanie upadłościowe (w ośmiu przypadkach należności nie zostały 
odzyskane z uwagi na brak majątku upadłego, a w jednym przypadku prowadzone jest 
postępowanie upadłościowe, a należność Oddziału została zgłoszona do masy 
upadłościowej). 
 

(dowód: akta kontroli str. 141-158, 164-165, 867-868, 911-914)  
 
Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że sprawach, w których postepowanie upadłościowe zostało 
zakończone, z uwagi na długotrwałe prowadzenie postępowań upadłościowych przez sądy 
powodujące upływ pięcioletniego terminu na dochodzenie należności od osób trzecich, brak 
jest możliwości przeniesienia odpowiedzialności za nieopłacone składki na ubezpieczenia 
społeczne na osoby sprawujące funkcje członków zarządu spółek. 

 
(dowód: akta kontroli str. 147-151, 911-914)  

 

Prawidłowość prowadzenia przez Oddział postępowań egzekucyjnych sprawdzono na 
przykładzie 30 postępowań dotyczących zaległości w kwocie 7 017 815 zł (po 15 
postępowań z każdego roku objętego kontrolą). 

Stwierdzono, że we wszystkich sprawach objętych badaniem, przed podjęciem działań 
przedegzekucyjnych, dokonywano sprawdzenia poprawności dokumentów rozliczeniowych 
i zgłoszeniowych złożonych przez płatnika oraz rozliczenia konta (wykorzystywanie do 
wystawiania tytułów wykonawczych aplikacji FW wymuszało dokonywanie ww. czynności).  

W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej, do wniosków o łączne prowadzenie 
postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Oddział załączył 
wymagane dokumenty (oryginały tytułów wykonawczych i zajęć wierzytelności, kserokopie 
pism informujących o zbiegu egzekucji oraz zwrotnych potwierdzeń odbioru m. in. upomnień 
i tytułów wykonawczych). Wnioski kierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego, w związku 

                                                      
19 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). 
20 Poz. 6-10 tabeli (akta kontroli str. 867-868). 
21 Wg danych Oddziału ZUS. 
22 Poz. 1-5 tabeli (akta kontroli str. 867-868). 
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z bezskuteczną egzekucją prowadzoną przez Oddział, zawierały informacje o dokonanych 
ustaleniach mających wpływ na prowadzenie postepowania egzekucyjnego. W przypadku 
braku informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego, Oddział występował do 
organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, 
stosownie do postanowień § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji23 

W sprawach objętych kontrolą, w których nastąpił zbieg egzekucji administracyjnej lub które 
kierowano do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z bezskuteczną 
egzekucją własną, nie stwierdzono przypadków ujawnienia przez Oddział nowego składnika 
majątkowego, zmiany danych dłużnika, jak również zmian w kwotach objętych tytułami 
wykonawczymi. 

(dowód: akta kontroli str. 127-132, 147-151, 777-872, 911-917) 

 

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

1) W pięciu sprawach dotyczących zaległości w kwocie 590 958,50 zł, upomnienia 
wzywające zobowiązanych do zapłaty należności, zostały wysłane po upływie 
ponad trzech miesięcy od terminu płatności, a w 9 sprawach na kwotę 
837 396,70 zł, tytuły wykonawcze wystawiono po upływie miesiąca od terminu 
płatności wyznaczonego w upomnieniu. 

2) W jednej sprawie, dotyczącej zaległości w kwocie 100 556,00 zł24 (spośród 
objętych badaniem) oraz w przypadku pięciu innych tytułów wykonawczych 
dotyczących tego samego dłużnika 25 na kwotę 659 982,50 zł, stwierdzono, że 
Oddział, przed wystawieniem tytułów wykonawczych, nie wydał decyzji  
o wysokości zadłużenia płatnika. W ww. tytułach podano, że przypisu należności 
dokonano w oparciu o złożone deklaracje (zgłoszenia), podczas gdy dłużnik nie 
złożył deklaracji za miesiąc wrzesień 2012 r. Skutkowało to koniecznością 
umorzenia postępowania egzekucyjnego, zgodnie z art. 59 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji26. 

3) W jednej sprawie27, dotyczącej zaległości w kwocie 308 009,50 zł, po wszczęciu 
postępowania egzekucyjnego przez Oddział ZUS, w dniu 12 lipca 2012 r. 
doręczono dłużnikowi zawiadomienie o zajęciu wierzytelności. Pomimo braku 
wpłat, ponaglenie w tej sprawie wysłano dopiero w dniu 19 kwietnia 2013 r., tj. po 
upływie ponad ośmiu miesięcy. W tym okresie Oddział nie monitorował 
postępowania i nie podjął dalszych czynności egzekucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 788-866) 

Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że do opóźnień w wystawianiu upomnień i tytułów 
wykonawczych dochodziło m. in. w sytuacjach, gdy zachodziła konieczność 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie bezspornego 
salda, po otrzymaniu upomnienia płatnik deklarował wpłatę zaległości, której faktycznie nie 
dokonywał lub płatnik złożył wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności. Ponadto wpływ 
na powyższe miało zatrudnienie nowych osób na stanowiskach realizujących zadania  
z zakresu egzekucji oraz długotrwała nieobecność pracownika (spowodowaną chorobą) 

                                                      
23 Dz. U. Nr 137, poz. 1541 ze zm. 
24 Nr TW4450013007031. 
25 Spoza zbioru spraw objętych szczegółowym badaniem, Nr:TW4450013007029, TW4450013007030, TW1450013002710, 
TW1450013002711, TW1450013002712, wystawionych na ww. dłużnika). 
26 Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm. 
27 Nr TW4450012010679 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zajmującego się danym płatnikiem. W sprawie nieprawidłowości określonych w pkt. 2 
Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że płatnik nie złożył dokumentacji rozliczeniowej za okres od 
09/2012 do 01/2013 w obowiązującym go terminie, natomiast na koncie płatnika w dniu 
09.03.2013 r. zostały systemowo przypisane należności za ten okres, w wyniku czego  
w dniu 18.03.2013 r. wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 
Ponadto Dyrektor Oddziału wyjaśniła, że w stosunku do ww. płatnika toczą się 
postępowania sądowe, po zakończeniu których możliwe będzie ustalenie faktycznych 
należności z tytułu składek (na 22 listopada 2013 r. nie występują na koncie płatnika 
należności z tytułu składek).  

(dowód: akta kontroli str. 127-132, 167-178) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że w I półroczu 2013 r., w porównaniu do stanu na 
koniec 2012 r., nastąpił wzrost kwoty zaległości wobec których Oddział nie podjął działań 
egzekucyjnych o 60,1%. (na 31 grudnia 2012 r. ww. kwota wynosiła 402 423 tys. zł, a na 30 
czerwca 2013 r. - 644 337 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 166) 

 

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

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

ZUS opracował „Jednolite standardy udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek”, 
przekazane do Oddziału28 w dniu 5 marca 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 
Społecznych29”. 

W latach 2012 – 2013 (I półrocze) Oddział udzielił 964 ulgi w spłacie należności z tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne, z czego: w 952 przypadkach należności zostały 
rozłożone na raty, w 7 – odroczono termin płatności a w 6 – należności zostały umorzone  
(w 4 przypadkach – w 100%, w 2 – częściowe umorzenie należności). 

Kontrolą objęto 30 postępowań w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty 
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Ustalono, że we wszystkich 
sprawach, przyznanie ulgi poprzedzone było badaniem sytuacji finansowej i majątkowej 
podmiotu ubiegającego się o jej przyznanie. W trakcie rozpatrywania wniosków o umorzenie 
należności analizą objęto m. in.: stan zadłużenia i przebieg postępowania egzekucyjnego  
(w tym przyczyny nieskuteczności egzekucji), sytuację majątkową dłużnika (sprawdzenie  
w Centralnej Ewidencji Pojazdów i elektronicznym Rejestrze Ksiąg Wieczystych) oraz 
wezwano wnioskodawców do doręczenia niezbędnych dokumentów. We wszystkich 
przypadkach wydanie decyzji w sprawie umorzenia, poprzedzone zostało pozytywnym 
zaopiniowaniem wniosku przez działającą w Oddziale Komisję ds. ulg i umorzeń należności.  

(dowód: akta kontroli str. 883-910) 

                                                      
28 Pismo Nr 994600/0214-14/2010. 
29 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 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W badanej próbie 10 wniosków o odroczenie terminu płatności, 6 wniosków zostało 
załatwione pozytywnie, a 4 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia, m. in. z powodu 
nieprzedłożenie dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku oraz braku podstaw 
prawnych do odroczenia składki (wniosek dotyczył zadłużenia za wcześniejsze okresy,  
a odroczeniu podlegać mogą składki bieżące). W każdym przypadku Oddział poinformował 
wnioskodawców o sposobie załatwienia sprawy.  

Decyzje o odroczeniu terminu płatności oraz udzieleniu ulg w formie zawarcia układu 
ratalnego, zostały podjęte po zebraniu wymaganych dokumentów, dokonaniu analizy 
finansowej oraz pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję ds. ulg i umorzeń należności.  

Nie stwierdzono przypadków objęcia układem ratalnym należności przedawnionych. 
Wszystkie sprawy objęte badaniem zostały rozpatrzone zgodnie z zasadami określonymi  
w uregulowaniach wewnętrznych ZUS. 

(dowód: akta kontroli str. 883-909) 

Kontrola 5 postępowań w sprawie umorzenia w 2012 r. należności z tytułu składek na 
ubezpieczenie, osób które podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie pobierały zasiłek macierzyński 
w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r., wykazała, że decyzje zostały podjęte 
zgodnie z obowiązującymi w ZUS wytycznymi30. 

Ponadto kontrola 5 decyzji wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. 
o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby 
prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą31, wykazała, że umorzeń dokonano 
zgodnie z art. 1 ust. 10 ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 911-912) 

 

System informatyczny w Oddziale nie umożliwiał generowania raportu w zakresie listy 
płatników niewywiązujących się z warunków realizacji umów w spłacie należności (układów 
ratalnych lub odroczenia terminów płatności). Monitorowanie realizacji umów odbywało się 
poprzez analizę danych dotyczących poszczególnych płatników. 

(dowód: akta kontroli str. 162) 

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 Kontroli32, 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. 

                                                      
30 Pismo Nr 992200/FDn074-45/09 z 27 sierpnia 2009 r., pismo Nr 994600/0214-8/2011 z 9 lutego 2011 r., pismo Nr 
992200/074-52/2011/NOR z 12 września 2011 r. 
31 Dz. U. z 2012 r., poz. 1551. 
32 Dz. U. z 2012 r., poz.82 ze zm. 
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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. 

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 20 grudnia 2013 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Andrzej Pietrzyk 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

 

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