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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 

Kontrolerzy 1. Henryk Gołaszewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 89312 
z dnia 12 grudnia 2013 r.  

2. Tomasz Świstak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 89306 z dnia 28 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Piasecznie1 

05-500 Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Radosław Pers – p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

 

 

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.  

W okresie objętym kontrolą, Urząd podejmował działania windykacyjne zmierzające 

do wyegzekwowania należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych3, co skutkowało  

zwiększaniem kwoty wyegzekwowanych zaległości oraz skróceniem średniego 

czasu realizacji tytułów wykonawczych ZUS. 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły m. in.: 

- zwłoki w podejmowaniu kolejnych czynności egzekucyjnych,  

- braku rejestrowania w podsystemie Egapoltax wszystkich podejmowanych  

w sprawie czynności egzekucyjnych. 

                                                           
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, a także podejmowanie 
działań zmierzających do zwiększenia efektywności 
egzekucji 

 
W latach 2010 - 2013 (I półrocze) US posiadał do zrealizowania 394 972 tytuły 

wykonawcze na kwotę 559 218,3 tys. zł, w tym dla ZUS – 129 433 tytuły (32,8%) na 

kwotę 76 218,1 tys. zł (13,6%), z tego liczba tytułów ZUS w poszczególnych latach 

wynosiła: w 2010 r – 34 993, w 2011 r. – 31 859, w 2012 r. – 31 429, a w I półroczu 

2013 r. – 31 152 tytuły. Kwota zaległości objętych tytułami ZUS wynosiła 

odpowiednio: 15 289,5 tys. zł, 14 800,9 tys. zł, 21 264,1 tys. zł i 24 863,6 tys. zł. 

Urząd wyegzekwował ogółem kwotę 5 387,8 tys. zł (7,1%)4, w tym: w 2010 r. – 

1 181,0 tys. zł (7,7%), w 2011 r. – 1 317,4 tys. zł (8,9%), w 2012 r. – 2 246,3 tys. zł 

(10,6%), a w I półroczu 2013 r. – 643,1 tys. zł (2,6%). Systematyczny wzrost kwoty 

wyegzekwowanych zaległości ZUS w latach 2010 - 2012, spowodował poprawę 

wskaźnika efektywności egzekucji ww. należności5: z 3,9% - w 2010 r. do 6,3% -  

w 2011 r. i 9,4% - w 2012 r. W I półroczu 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 2,5%.  

W analizowanym okresie, wskaźnik efektywności egzekucji ogółem6 wynosił: 22,4% 

w 2010 r., 23% - w 2011 r. 16,8% - w 2012 r. i 9,1% w I półroczu 2013 r. 

Najskuteczniejszymi środkami egzekucyjnymi były: egzekucja z pieniędzy, która  

w 2012 r. – stanowiła 41,2% wpływów, a w I półroczu 2013 r. – 65,4% wpływów oraz 

egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, która w 2012 r. – 

stanowiła 37,3% wpływów, a w I półroczu 2013 r. – 21,9% wpływów.  

W latach 2010 – 2013 (I półrocze) systematycznie spadał średni czas realizacji 

tytułów wykonawczych ZUS: z 2 014 dni w 2010 r. do 1 844 w 2011 r., 1 689  

w 2012 r. i 738 dni w I półroczu 2013 r., przy równoczesnym spadku średniego 

czasu realizacji tytułów wykonawczych ogółem: z 1 068 dni w 2010 r. do 842 dni  

w 2011 r., 604 dni w 2012 r. i 486 dni w I półroczu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 200-232) 

Kierownik Działu Egzekucyjnego US wyjaśniła, że zasadniczy wpływ na wskaźnik 

efektywności egzekucji ogółem miało wydanie przez Urząd Kontroli Skarbowej7 

decyzji podatkowych, na podstawie których wystawiono i skierowano do egzekucji 

tytuły wykonawcze oraz wystawienie innych tytułów wykonawczych na duże kwoty  

zaległości, dotyczących jednego podmiotu. Kwota dochodzonych należności np.  

w podatku CIT w I półroczu 2013 r. wynosiła 14 939 693,43 zł., w tym 

14 760 3234,68 zł dotyczyło jednego podmiotu i wynikało z decyzji UKS, natomiast 

w analogicznym okresie 2012 r. kwota egzekwowanych należności wynosiła tylko 

                                                           
4 Z poszczególnych rodzajów przychodów: z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego 
oraz ubezpieczenia społecznego, z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, z innych wierzytelności pieniężnych 
i innych praw majątkowych.   
5 Stosunek kwoty wyegzekwowanych zaległości  do kwoty objętej tytułami wykonawczymi 
6 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%. 
7 Dalej: UKS. 
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1 472 550,63 zł. Długotrwałe postępowanie w zakresie wydania decyzji 

podatkowych powoduje, iż podmioty mają możliwość pozbycia się posiadanego 

majątku, co utrudnia, a często uniemożliwia przeprowadzenie efektywnego 

postępowania egzekucyjnego.  

 (dowód: akta kontroli str.  490,492-498) 

Szczegółowym badaniem objęto postępowania egzekucyjne prowadzone w latach 

2012 – 2013 (do 30 listopada), na podstawie 60 tytułów wykonawczych ZUS, w tym: 

40 tytułów wybranych losowo i 20 – wybranych w sposób celowy, spośród dłużników 

o najwyższych kwotach zaległości wobec ZUS. 

(dowód: akta kontroli str.  454-455) 

Stwierdzono, że spośród 60 tytułów wykonawczych objętych szczegółową analizą, 

cztery (6,7%) zaewidencjonowano w podsystemie Egapoltax po ponad dwóch 

miesiącach od daty ich wpływu do US8. 

(dowód: akta kontroli str.  394-396,421,454-455) 

P.o. Naczelnika Urzędu wyjaśnił, iż wynikało to z wpływu w krótkim okresie czasu 

dużej ilości tytułów wykonawczych wystawionych przez wojewodów i innych 

wierzycieli oraz braku możliwości ich jednoczesnego wprowadzenia do systemu, 

przy posiadanych zasobach ludzkich. Ponadto w znaczącej ilości spraw, brak jest 

zarejestrowania zobowiązanych w systemie informatycznym US, a stan ten wymaga 

wprowadzenia ich danych w pierwszej kolejności do systemu Poltax, co 

automatycznie wpływa na termin podjęcia czynności egzekucyjnych przez 

pracowników organu egzekucyjnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 462,483) 

Z dziesięciu postępowań zakończonych wyegzekwowaniem należności ZUS,  

w trzech przypadkach dotyczyło to egzekucji z pieniędzy9, w jednym - egzekucji  

z pieniędzy i rachunku bankowego10, a w sześciu - egzekucji z rachunku 

bankowego. Wyegzekwowane kwoty zostały przekazane na konto wierzyciela, 

najpóźniej w dniu następnym po pobraniu gotówki. Środki uzyskane w wyniku 

egzekucji poprzez zajęcie rachunku bankowego przekazane zostały na konto 

wierzyciela w ciągu 14 dni od daty ich pobrania, poza jednym przypadkiem11 

przekazania kwoty 900 zł na konto ZUS po 17 dniach. Również w dwóch 

postępowaniach, dotyczących dłużników o najwyższych kwotach zaległości wobec 

ZUS, zakończonych wyegzekwowaniem należności z rachunku bankowego, 

uzyskane środki przekazano ww. terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 273-274,419-423) 

W odniesieniu do ośmiu tytułów wykonawczych stwierdzono długie przerwy 

pomiędzy poszczególnymi czynnościami egzekucyjnymi lub brak tych czynności, 

w okresie objętym kontrolą, a mianowicie: 

                                                           
8 Dotyczyło to następujących spraw (według numerów z Egapoltaxu): 318549, 376056, 376219, 376272.  
9 Dotyczyło to spraw: 317506, 315162, 324799. 
10 Dotyczyło to spraw: 206551, 206557, 206574. 
11 Dotyczyło to sprawy 338292. 
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- w trzech przypadkach12 w okresie od czerwca 2009 r. do marca 2012 r. (tj. przez 

okres 33 miesięcy) nie podjęto kolejnych czynności egzekucyjnych, 

- w trzech przypadkach13, przerwy pomiędzy poszczególnymi czynnościami 

egzekucyjnymi wyniosły od siedmiu do ośmiu miesięcy, 

- w jednym przypadku14, czynności egzekucyjne ograniczono do zajęcia 

wynagrodzenia za pracę, zaś w podsystemie Egapoltax nie odnotowano 

podejmowania innych czynności egzekucyjnych, a w drugim przypadku15, tytuł 

wykonawczy przydzielono do służby poborcy skarbowemu, a ww. podsystemie nie 

odnotowano tych czynności 

(dowód: akta kontroli str. 338-340,454-455) 

Zgodnie z §11 Zarządzenia Naczelnika Urzędu w sprawie organizacji Działu 

Egzekucji Administracyjnej oraz zadań wykonywanych przez pracowników tego 

Działu16, inspektor egzekucyjny zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki podejmować 

czynności egzekucyjne, stosować środki egzekucyjne, przydzielać tytuły 

wykonawcze do służby egzekucyjnej, a także podejmować inne działania mające na 

celu doprowadzenie do załatwienia sprawy egzekucyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 115-117) 

P.o. Naczelnika Urzędu wyjaśnił, że w sześciu sprawach17, przyczyną zwłoki  

w podjęciu kolejnych czynności egzekucyjnych był brak możliwości ustalenia 

majątku zobowiązanego, do którego można było skierować egzekucję. W dwóch 

sprawach18, w stosunku do tych samych zobowiązanych prowadzone były czynności 

egzekucyjne również na podstawie innych tytułów wykonawczych, przy czym  

w jednej sprawie, tytuły te zostały przydzielone do służby poborcy w dniach:  

10 maja, 28 czerwca i 24 lipca 2013 r., a w drugiej, w dniach: 15 grudnia 2004 r.,  

19 stycznia i 22 września 2005 r. oraz 10 stycznia 2006 r. Z wyjaśnienia wynika, że 

w trakcie rozliczania służby, podsystem Egapoltax nie zarejestrował ww. czynności 

w przypadku tytułów objętych kontrolą. Ponadto duża ilość prowadzonych 

postępowań egzekucyjnych powoduje znaczne ograniczenia w wielokrotnym 

podejmowaniu działań w stosunku do wszystkich tytułów wykonawczych, przy 

ograniczonych zasobach ludzkich (zbyt małe zatrudnienie w stosunku do liczby 

podatników i ilości spraw do załatwienia). Obciążenie zadaniami jest ogromne, a 

czynności wykonywane przez inspektora obsługującego rejon egzekucyjny nie 

obejmują jedynie czynności rejestrowanych w podsystemie Egapoltax. 

 (dowód: akta kontroli str. 458-462,464-477) 

NIK zwraca jednak uwagę, że każdy tytuł wykonawczy stanowi odrębną sprawę 

egzekucyjną i na jego podstawie powinno być prowadzone odrębne postępowanie 

egzekucyjne. Ponadto wszystkie sprawy powinny być na bieżąco monitorowane,  

w tym m.in. w zakresie rejestracji w podsystemie Egapoltax podjętych czynności 

egzekucyjnych, w odniesieniu do każdego tytułu wykonawczego.   

                                                           
12 Dotyczyło to spraw: 206551, 206557, 206574. 
13 Dotyczyło to spraw: 338292, 338302, 304739. 
14 Dotyczyło to sprawy 98741. 
15 Dotyczy to sprawy 382725. 
16 Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. 
17 Dotyczyło to spraw: 206551, 206557, 206574, 382725, 338292, 338302 
18 Dotyczyło to spraw: 382725, 98741. 
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W okresie objętym kontrolą, w badanych sprawach Urząd obciążył ZUS kosztami 

postępowania egzekucyjnego w kwocie 405,10 zł19, w tym 367,80 zł z tytułu opłat za 

poszczególne czynności egzekucyjne i 37,30 zł z tytułu wydatków związanych  

z przekazaniem do oddziału ZUS egzekwowanej kwoty. Urząd obciążał ZUS 

kosztami postępowania egzekucyjnego, w sytuacji braku możliwości ich ściągnięcia 

od zobowiązanego. 

(dowód: akta kontroli str. 244-245) 

Urząd podejmował działania w celu zwiększenia efektywności egzekucji należności 

ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, m.in. poprzez:  

 występowanie do sądu w zakresie orzeczenia zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez podmioty, które generowały od dłuższego 

czasu zobowiązania, a prowadzona egzekucja nie przynosiła oczekiwanych 

efektów, 

 wskazywanie w kierowanych wezwaniach do dłużników pouczenia  

o dokonaniu wpisu do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej, 

 występowanie do sądu w zakresie orzeczenia zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej przez podmioty, które od dłuższego czasu 

generowały zobowiązania, a prowadzona egzekucja nie przynosiła 

oczekiwanych efektów, 

 dokonywanie kwartalnej analizy dłużników posiadających zaległości 

powyżej 50 tys. zł oraz sporządzanie list dłużników z którymi kontakt był 

utrudniony i przekazywanie ich do komórek Urzędu, mających możliwość 

uzyskania danych kontaktowych i adresowych (innych niż wskazane  

w podsystemie). 

Ponadto rozszerzono katalog narzędzi informatycznych, umożliwiających ustalenie 

majątku zobowiązanego przez pracowników komórki egzekucji administracyjnej, 

m.in. poprzez:  

 wdrożenie systemu OGNIVO, umożliwiającego bezkosztowe oraz 

niezwłoczne uzyskiwanie informacji o posiadanych rachunkach bankowych 

przez dłużników, 

 zapewnienie dostępu do systemu LEX – bazy przepisów, komentarzy i 

interpretacji oraz do narzędzia umożliwiającego analizę dany zawartych w 

Krajowym Rejestrze Sądowym.  

(dowód: akta kontroli str.  239,454-455) 

W lutym 2013 r. Ministerstwo Finansów20 przeprowadziło w US kontrolę 

prawidłowości ewidencjonowania sum depozytowych i terminowości przekazywania 

ich wierzycielom21, pozytywnie oceniając działania Naczelnika Urzędu w 

kontrolowanym zakresie. Zalecenia pokontrolne dotyczyły m.in.: terminowego 

rozliczenia wpłat i przekazywania ich wierzycielom oraz bieżącego dokonywania 

podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży ruchomości, zajętych w toku postępowania 

                                                           
19 Dotyczyło to spraw: 317506, 318549, 315162, 324799, 346165, 338292, 338302, 62834, 304739. 
20 Dalej: MF. 
21 Oznaczenie kontroli Ministerstwa Finansów: AP7/0813-4/13.  
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egzekucyjnego. Pismem z dnia 5 czerwca 2013 r.22 Naczelnik US przekazał MF 

informację o realizacji wniosków pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str.  235-237,478-479) 

W okresie objętym kontrolą, wpłynęło do US jedno zażalenie ZUS23 na 

postanowienie Naczelnika Urzędu w sprawie zwrotu tytułów wykonawczych,  

w wyniku ww. postanowienie zostało uchylone a tytuły wykonawcze przyjęte do 

realizacji przez Urząd. W latach 2012 – 2013 (I półrocze), US nie przekazywał do 

ZUS informacji o możliwości uchylania się przez podmioty od płatności składek na 

ubezpieczenia społeczne.  

(dowód: akta kontroli str.  235-238,247-249,268-270) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1) Nieuzasadnianą zwłokę w podejmowaniu kolejnych czynności 

egzekucyjnych.  

2) Brak bieżącego monitorowania rejestracji w podsystemie Egapoltax 

podjętych czynności egzekucyjnych, w odniesieniu do tytułów  

wykonawczych objętych kontrolą.  

  

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 Kontroli24, wnosi o: 

1) Bezzwłoczne podejmowanie czynności egzekucyjnych i wykorzystywanie 

wszystkich dostępnych środków egzekucyjnych w prowadzonych 

postępowaniach. 

2) Rejestrowanie podejmowanych czynności egzekucyjnych w podsystemie 

Egapoltax w odniesieniu do wszystkich tytułów wykonawczych.  

 
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. 

                                                           
22 Znak: 1418/RB/091-2/13/KS 
23 W marcu 2013 r. 
24 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 14 stycznia 2014 r. 

  
  
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Tomasz Świstak 
Specjalista 

kontroli państwowej 
 

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

 

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

 

 

 
 

 
 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


