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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 Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 88594 z dnia 14 listopada 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Skarbowy w Otwocku1, ul. Jana Matejki 4, 05-400 Otwock.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Irena Żebrowska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku2. 
(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

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

 

W okresie objętym kontrolą Urząd prawidłowo realizował zadania w zakresie 
windykacji należności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych4, w wyniku czego 
zwiększyły się kwoty wyegzekwowanych zaległości oraz wskaźnik efektywności 
egzekucji. NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie, oprócz egzekucji z pieniędzy  
i rachunków bankowych, innych środków egzekucyjnych, takich jak: zajęcie innych 
wierzytelności pieniężnych i pozostałych praw majątkowych, co miało wpływ na 
zwiększenie skuteczności egzekucji. Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości 
dotyczyły opóźnień w podejmowaniu poszczególnych czynności egzekucyjnych oraz 
ich dokumentowaniu bez należytej staranności.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykorzystanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego 
dostępnych instrumentów prawnych w celu wyegzekwowania 
należności z tytułu składek, a także podejmowanie działań 
zmierzających do zwiększenia efektywności egzekucji 

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizacyjnym US5, zadania w zakresie 
egzekucji administracyjnej należności pieniężnych realizował Dział Egzekucji 
Administracyjnej6, w którym zatrudnionych było 20 pracowników7.  

(dowód: akta kontroli str. 7-20) 

                                                      
1 Dalej: Urząd lub US. 
2 Stanowisko Naczelnika US zajmuje od 27 stycznia 2007 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych  
  nieprawidłowości, negatywna.  
4 Dalej: ZUS. 
5 Zarządzenie Naczelnika US w Otwocku nr 17/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. 
6 Zarządzenie Naczelnika US w Otwocku nr 17 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie organizacji pracy Działu 
Egzekucji Administracyjnej US oraz wprowadzenia procedury wykonywania zadań przez egzekutorów. 
7 Stan na 18 listopada 2013 r. 
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W latach 2010-2013 (I półrocze) nastąpił wzrost ogólnej liczby tułów wykonawczych 
realizowanych przez Naczelnika Urzędu: z 70 687 tytułów na kwotę                
66 367,0 tys. zł w 2010 r. do 80 532 tytułów na kwotę 89 234,0 tys. zł w 2012 r.  
(liczba tytułów wzrosła o 13,9 %, a kwota dochodzonych należności - o 34,5 %).  
W I półroczu 2013 r. liczba tytułów wynosiła 63 138, a kwota zaległości objętych tymi 
tytułami – 84 465,0 tys. zł. Stan należności ZUS, dochodzonych w trybie egzekucji 
administracyjnej, zmniejszył się: z 14 461,0 tys. zł w 2010 r. do 13 598,0 tys. zł  
w 2012 r. i 12 182,0 tys. zł. w I półroczu 2013 r. Wzrosły natomiast ponad 
dwukrotnie kwoty wyegzekwowanych zaległości ZUS: z 519,0 tys. zł w 2010 r. do 
1 127,0 tys. w 2012 r. W I półroczu 2013 r. wyegzekwowano 776,0 tys. zł. Zwiększył 
się również wskaźnik efektywności egzekucji zaległości ZUS z 3,6% w 2010 r. do 
8,3% w 2012 r. W I półroczu 2013 r. wskaźnik ten wyniósł 6,4 %. Natomiast 
wskaźnik efektywności egzekucji ogółem wynosił: 21,7 % w 2010 r., 20,3 %  
w 2012 r. i 10,4 % w I półroczu 2013 r. Średni czas realizacji tytułów wykonawczych 
ZUS: 1139 dni w 2010 r., 1336 dni w 2011 r. i 1300 dni w 2012 r. był znacznie 
dłuższy od średniego czasu realizacji wszystkich tytułów wykonawczych, który 
wyniósł odpowiednio: 752, 809 i 803 dni. W I półroczu 2013 r. średni czas realizacji 
tytułów ZUS wynosił 1333 dni, a wszystkich tytułów wykonawczych - 847 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 375, 378-380) 
Naczelnik Urzędu wyjaśniła, że przyczyną wydłużonego czasu prowadzenia 
egzekucji należności ZUS, był wzrost liczby tytułów do realizacji i duże obciążenie 
pracowników. Większość tytułów kierowanych przez ZUS do urzędu dotyczy tzw. 
trudnych dłużników, w stosunku do których ZUS prowadził własną egzekucję, która 
okazała się bezskuteczna. Celem przyspieszenia realizacji tytułów, podejmowane są 
w Urzędzie działania usprawniające, polegające na zwiększeniu stanu zatrudnienia, 
ilości rejonów i dyscyplinowaniu pracowników. Intensyfikacja działań  egzekucyjnych 
dotyczy w równym stopniu tytułów ZUS jak i pozostałych wierzycieli. 

 (dowód: akta kontroli str.395-397) 

W latach 2010-2012, najskuteczniejszymi środkami egzekucyjnymi były: egzekucja            
z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, w wyniku której uzyskano 
wpływy: w 2010 r. – 7 482,0 tys. zł (54,3 % wpływów ogółem), w 2011 r. - 11 682,0 
tys. zł (58,8 %) i w 2012 r. - 11841,0 tys. zł (59,6 %) oraz egzekucja z pieniędzy, 
gdzie wpływy wyniosły odpowiednio: 4 629,0 tys. zł (33,5 %), 6 698, tys. zł (33,7 %) i 
5 563,0 tys. zł (28,0 %). 

(dowód: akta kontroli str. 375-380, 394) 

W 2012 r. odnotowano szczególny wzrost skuteczności egzekucji w wyniku zajęcia 
innych wierzytelności pieniężnych i pozostałych praw majątkowych, co skutkowało 
wzrostem w 2012 r. wyegzekwowanych należności o 75,1 %, w stosunku do kwot 
uzyskanych w 2010 r.  

(dowód: akta kontroli str. 376-377, 394) 

Szczegółową kontrolą objęto postępowania egzekucyjne prowadzone w latach 
2012-2013 (do 20 grudnia), na podstawie 60 tytułów wykonawczych ZUS, w tym 40 
tytułów wybranych losowo8 i 20 tytułów wybranych w sposób celowy9, z których 24 
tytuły wpłynęły do Urzędu w latach 2012-2013 (I półrocze). 

 (dowód: akta kontroli str. 470) 

Zgodnie z postanowieniami Instrukcji (rozdział I, pkt 3) w sprawie organizacji pracy 
działu egzekucyjnego w realizacji zadań wykonywanych przez poborców 

                                                      
8 Prosty dobór losowy z zastosowaniem Pomocnika Kontrolera - wersja PK-5.3. Losowania dokonano ze zbiorów 
tytułów: z adnotacją ściągnięcia składek, wycofanych przez wierzyciela, przekazanych według właściwości do innego organu i 
tytułów, na podstawie których prowadzone postępowanie egzekucyjne okazało się nie skuteczne. 
9 Ze zbioru postępowań egzekucyjnych wobec dłużników o najwyższych kwotach zaległości wobec  ZUS, na 30 
czerwca 2013 r. 
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skarbowych i referentów oraz obiegu dokumentów10, rejestracja tytułu 
wykonawczego w podsystemie Egapoltax nie może być dokonana później niż do 14 
dnia od dnia otrzymania tytułu wykonawczego. Ustalono, że 33 tytuły wykonawcze 
zostały zarejestrowane ww. systemie informatycznym po upływie miesiąca od daty 
ich wpływu do Urzędu. 

Zgodnie z postanowieniami Instrukcji (część III, rozdział I, pkt 4) w zakresie realizacji 
należności pieniężnych11, postępowanie egzekucyjne powinno być wszczęte 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania tytułu 
wykonawczego. Stwierdzono, że w przypadku 33 tytułów, pierwszą czynność 
egzekucyjną podjęto po upływie miesiąca od daty otrzymania tytułu wykonawczego 
z ZUS. 

(dowód: akta kontroli str. 22-137) 

Naczelnik Urzędu wyjaśniła, że, niedotrzymanie miesięcznego terminu rejestracji 
tytułów wykonawczych wynikało m. in. z częstej rotacji pracowników na stanowisku  
ewidencjonowania tytułów wykonawczych oraz absencji pracowników. Od 2009 r. 
ewidencją tytułów z ZUS-u zajmowało się pięć osób, które w tym okresie zdobywały 
doświadczenie w pracy w Urzędzie. Miesięcznie do Działu Egzekucji wpływa ok. 2,5 
tys. tytułów wykonawczych od różnych wierzycieli, z czego połowa to tytuły 
otrzymane z ZUS. Odnośnie opóźnień w podejmowaniu czynności egzekucyjnych 
Naczelnik US wyjaśniła, że w systemie Egapoltax nie są rejestrowane czynności 
zmierzające do ustalenia majątku zobowiązanego, polegające na analizie informacji 
znajdujących się w systemach informatycznych takich jak: Poltax, E-orus, CERBER, 
OGNIVO. Za czynności egzekucyjne rozumie się wszelkie podejmowane przez 
organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka 
egzekucyjnego, a zatem ustalanie informacji o zobowiązanym, które dokonywane 
jest każdorazowo, jest czynnością egzekucyjną, która jednak nie jest rejestrowana 
ww. systemie. 

(dowód: akta kontroli str. 473-475) 
Analiza 10 tytułów wykonawczych, przekazanych według właściwości do innych 
organów wykazała, że w trzech12 przypadkach tytuły te przekazano po upływie 220 
dni, a w jednym13 przypadku - po upływie 204 dni od daty uzyskania informacji  
o nowym adresie zameldowania zobowiązanego. 

(dowód: akta kontroli str. 49-79) 
Naczelnik Urzędu wyjaśniła, że opóźnienie wynikało z niezgłoszenia przez 
zobowiązanego aktualnego adresu zamieszkania. Z chwilą gdy zobowiązany stawił 
się w Urzędzie i oświadczył, że zamieszkuje w miejscowości nie znajdującej się we 
właściwości miejscowej Naczelnika, zamknięto sprawy i przekazano do właściwego 
Naczelnika US. 

 (dowód: akta kontroli str. 473-475) 

Analiza 10 tytułów wycofanych przez ZUS wykazała, że w czterech14 przypadkach, 
w których wierzyciel wycofał tytuły wykonawcze, informację o powyższym fakcie 
wprowadzono do podsystemu Egapoltax po upływie 53 i 54 dni od daty ich 
zarejestrowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 80-103) 

                                                      
10 Wprowadzona zarządzeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku nr 40/2007 z dnia 10 października 
2007 r. 
11 Wprowadzona zarządzeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. 
12 Dotyczyło to spraw zarejestrowanych w Egapoltax pod numerem: 276074, 252523, 252489. 
13 Dotyczyło to sprawy zarejestrowanej w Egapoltax pod numerem 287703. 
14 Dotyczyło to spraw zarejestrowanych w Egapoltax pod numerem: 349589, 380091, 380085, 380073. 
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Kierownik Działu Egzekucji Administracyjnej wyjaśnił, że w sprawie o numerze 
349589 nie dokonano żadnych czynności egzekucyjnych z uwagi na fakt, że 
zobowiązany okazał dowody wpłaty należności do wierzyciela, tj. ZUS, w wyniku 
czego tytuły zostały wycofane przez wierzyciela. Natomiast w sprawach  
o numerach: 380091, 380085 i 380073, czynności nie podjęto z uwagi na fakt, iż 
tytuły wykonawcze wpłynęły do Urzędu 21 listopada 2012 r., a pismo wierzyciela  
w sprawie ich wycofania - 22 listopada 2012 r. US zarejestrował w podsystemie 
Egapoltax zakończenie postępowania w dniu 20 maja 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 504) 

Analiza 10 tytułów zakończonych wyegzekwowaniem należności wykazała, że  
w pięciu15 przypadkach nie dokonano w tytule egzekucyjnym16 adnotacji  
o zakończeniu egzekucji, pomimo wyegzekwowania całej należności. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-103) 

Przyczyną wykazanych opóźnień, jak wyjaśniła Naczelnik Urzędu, było przeoczenie 
pracowników, wynikające ze spiętrzenia w tym czasie prac.  

 (dowód: akta kontroli str. 473-475) 

W okresie objętym kontrolą, Urząd w czterech przypadkach17 wystąpił do sądu  
z wnioskami o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie  
z uprawnieniem wynikającym z art. 71 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji18,. W trzech przypadkach, mimo 
złożenia przez dłużnika wykazu majątku, nie ustalono nowych, nieznanych organowi 
egzekucyjnemu składników majątku, do których można by skierować egzekucję  
i w związku z tym postępowanie umorzono na podstawie art. 59 § 2 ustawy 
egzekucyjnej. W jednym przypadku postępowanie jest w toku, ponieważ dłużnik nie 
stawia się na rozprawy.  

(dowód: akta kontroli str. 381-384) 

W badanym okresie, Naczelnik Urzędu prowadził postępowania w zakresie 
przeniesienia odpowiedzialności za zaległości podatnika na osoby trzecie, 
zakończone wydaniem 286 decyzji administracyjnych, a także wydał trzy decyzje o 
odpowiedzialności prezesa zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Żaden z tych przypadków nie dotyczył należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne.  

 (dowód: akta kontroli str. 382-383) 

Analiza 8 przypadków zastosowania przez Naczelnika Urzędu środka 
egzekucyjnego w formie egzekucji z ruchomości (zajęcie środków transportu), 
wykazała, że w trzech przypadkach zajęte ruchomości zostały przekazane pod 
nadzór organu egzekucyjnego, a następnie w oparciu o art. 105 § 1 pkt 1 ustawy 
egzekucyjnej, zostały sprzedane w drodze licytacji publicznej, przetargu ofert  
i z wolnej ręki. We wszystkich przypadkach Urząd dochował staranności i zgodności 
z wymogami ustawy w zakresie oszacowania wartości rynkowej zajętych 
ruchomości, ustalenia ceny wywołania, publikacji obwieszczenia i wpłaty wadium.  
W przypadku zajęcia środka transportu podlegającego rejestracji, Naczelnik Urzędu 
zawiadamiał niezwłocznie właściwy organ prowadzący rejestrację o dokonanym 
zajęciu, a następnie o jego zwolnieniu z zajęcia. 

                                                      
15 Dotyczyło to spraw zarejestrowanych w Egapoltax pod numerami: 361209, 355883, 317309, 319590,317413 
16 Poz. 102 (data) i poz. 105 (podpis księgowego) 
17 W trzech przypadkach dotyczyło to dłużników ZUS – sprawy nr: 193419, 197417, 270557 
18 Dz. U. z 2012 r. , poz. 1015 ze zm., dalej zwana ustawą egzekucyjną 
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W pozostałych pięciu przypadkach, zajęcie ruchomości spowodowało dokonanie 
wpłaty przez zobowiązanego pełnej kwoty dochodzonej należności, przed 
opublikowaniem obwieszczenia o sprzedaży zajętych ruchomości. 

 (dowód: akta kontroli str. 205-209) 

Z 10 postępowań zakończonych wyegzekwowaniem należności ZUS,  
w 7 przypadkach dotyczyło to egzekucji z pieniędzy, a w trzech przypadkach 
egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych. Ustalono, że we wszystkich 
przypadkach pobrania wpłaty u zobowiązanego, wyegzekwowane kwoty były 
przekazywane na konto wierzyciela w tym samym dniu lub w dniu następnym. 
Kwoty wyegzekwowane w wyniku zajęcia wierzytelności pieniężnych, przekazane 
zostały na konto wierzyciela w ciągu 14 dni od daty ich wpływu na konto US, za 
wyjątkiem jednego tytułu egzekucyjnego19, gdzie kwota zaległości została 
wyegzekwowana w dwóch ratach i przekazana na konto wierzyciela, po upływie  
35 dni od daty wpływu środków na konto Urzędu. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-103) 

Naczelnik US wyjaśniła, że opóźnienie wynikało z konieczności dwukrotnego 
przekazania uzyskanych środków do ZUS, co spowodowane było niepoprawnym 
wprowadzeniem rozliczenia tytułu do systemu i koniecznością anulowania 
pierwszego przelewu. 

(dowód: akta kontroli str. 471-472) 

Urząd prawidłowo dokonywał podziału wyegzekwowanych kwot od zobowiązanych, 
zaspakajając wierzycieli (w tym ZUS) w stopniu proporcjonalnym do kwoty 
wyegzekwowanych należności. 

(dowód: akta kontroli str. 476-500) 

Działania egzekucyjne Urzędu były wspomagane informatycznie w podsystemie 
Egapoltax, który umożliwiał w sposób ciągły monitorowanie prowadzonych przez 
Dział Egzekucji Administracyjnej postępowań egzekucyjnych. W okresie objętym 
kontrolą nie wystąpiły przypadki braku dostępu do danych ww. podsystemu. 

(dowód: akta kontroli str. 385-389) 

W 2012 r. dokonano reorganizacji Działu Egzekucji Administracyjnej, której celem 
było podniesienie efektywności i wydajności pracy oraz przyspieszenie realizacji 
tytułów  egzekucyjnych. Zmiana polegała na wyodrębnieniu dwóch dodatkowych 
rejonów, w tym rejonu spraw specjalnych oraz zwiększenie obsady kadrowej.  
Na stanowiska inspektorów przeniesiono doświadczonych pracowników z innych 
komórek organizacyjnych oraz zwiększono obsadę na stanowiskach ds. 
ewidencjonowania tytułów wykonawczych. Zmiany te, jak wyjaśniła Naczelnik 
Urzędu, spowodowały zmniejszenie obciążenia pracowników tytułami 
wykonawczymi, a tym samym zwiększenie kwoty wyegzekwowanych zaległości  
i ilości zamkniętych tytułów oraz skrócenie czasu trwania postępowań 
egzekucyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 390) 
Analiza spraw egzekucyjnych dokonywana była w Urzędzie m.in. w oparciu  
o mierniki wykonywania zadań, określone przez Ministerstwo Finansów i dostępne  
w hurtowni danych WH-TAX. Przy pomocy miernika EG.SWE dokonywano oceny, 
czy sprawy które wpływają do egzekucji są wszczynane bez zwłoki, miernikiem 
EG.CTP określano średni czas trwania postępowania egzekucyjnego, miernikiem 
EG.RSN określano stosunek tytułów „starych” do nowych, a miernikiem EG.RTS 
dokonywano oceny realizacji tytułów wykonawczych. 

                                                      
19 Dotyczy sprawy zarejestrowanej w Egaoltaxnr pod numerem 361209 
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Analiza ww. mierników za okres objęty kontrolą, wykazała poprawę szybkości 
wszczynania postępowań egzekucyjnych, natomiast w przypadku określenia czasu 
trwania postępowań, wskaźniki te pogorszyły się. 

Wsparciem w procesie monitorowania postępowań egzekucyjnych były także 
raporty i analizy sporządzane okresowo w hurtowni danych i w pomocniczym 
programie E-ORUS, a także bezpośrednio z podsystemu Egapoltax. Raporty te 
dotyczyły m.in.  czasu trwania konkretnych postępowań oraz rodzajów czynności 
podejmowanych w sprawach egzekucyjnych. Wnioski wynikające z tych raportów 
służyły pracownikom do dalszego prowadzenia przydzielonych spraw. 

 (dowód: akta kontroli str. 391-393) 

W 2013 r. kontrolerzy Izby Skarbowej w Warszawie przeprowadzili w Urzędzie  
kontrolę dotyczącą prawidłowości ewidencjonowania sum depozytowych  
i terminowości ich przekazywania wierzycielom, w latach 2011 – 2013 (do 18 
lutego). W wystąpieniu pokontrolnym20, w którym kontrolowany obszar oceniono 
pozytywnie z nieprawidłowościami, wskazano m. in na: brak unormowań 
wewnętrznych dotyczących zasad i terminów rozliczania sum depozytowych,  
niestosowanie zasady „podwójnej kontroli” zwrotów kwot z konta sum 
depozytowych, nieterminowe przekazywanie kwot z konta sum depozytowych do 
wierzycieli oraz nierozliczenie kwot znajdujących się na rachunku sum 
depozytowych, które wpłynęły w latach 2003 – 2011, w wysokości 16,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 399-409)   
Realizując zalecenia ww. kontroli, Naczelnik Urzędu wprowadził procedurę 
rozliczania środków pieniężnych wpływających na rachunek sum depozytowych21,  
w której uregulowano m. in. terminy przekazania środków wierzycielom lub ich 
zwrotu zobowiązanym oraz wprowadzono obowiązek akceptacji zwrotów przez 
pracownika oraz kierownika działu. Ponadto dokonano rozliczenia kwot 
znajdujących się na rachunku sum depozytowych. Pismem z dnia 26 kwietnia  
2013 r.22. US poinformował Izbę Skarbową o sposobie realizacji wniosków 
pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 410-415) 

W okresie objętym kontrolą, wpłynęły do US cztery zażalenia II Oddział ZUS  
w Warszawie na postanowienia Naczelnika Urzędu z dnia 7 stycznia 2013 r.  
w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz obciążenia wierzyciela 
kosztami postępowania egzekucyjnego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 
uchylił zaskarżone postanowienia i przekazał sprawy do ponownego rozpatrzenia. 
W przypadku uchylenia postanowień o umorzeniu postępowania, organ odwoławczy 
uznał23 za niezasadne zakwalifikowanie wydatków poniesionych na pokrycie 
kosztów przesyłek pocztowych, zawierających zawiadomienia o zajęciu, do 
wydatków egzekucyjnych, gdyż zgodnie z art. 64 § 6 ustawy egzekucyjnej organ 
egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie 
czynności manipulacyjne związane z zastosowaniem środków egzekucyjnych, a tym 
samym opłata manipulacyjna obejmuje zwrot kosztów związanych z doręczeniem 
zajęć egzekucyjnych za pośrednictwem poczty. W odniesieniu do pozostałych 
postanowień, Dyrektor Izby uznał24, że zostały wydane z istotnym naruszeniem  
art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

                                                      
20 Znak: 1401/NU-I/091-1/13/WJ. 
21 Zarządzenie nr 26/2013 z dnia 28 maja 2013 r. 
22 Pismo Naczelnika US w Otwocku z dnia 3 lipca 2013 r., znak: 1417/EA/2285/13/GP. 
23 Postanowienie nr 1401/EA-II/7240W-6/13/WF i nr 1401/EAII/7240-32/13/AOS.  
24 Postanowienie nr 1401/EA-II/7240W-7/13/WF i nr 1401/EAII/7240-31/13/AOS 
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administracyjnego25, a w konsekwencji także z naruszeniem art. 7, art. 8, art. 9 art. 
11 i art. 77 § 1 tej ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 416-460) 
Naczelnik Urzędu wyjaśniła, że z ww. stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej 
zostali zapoznani wszyscy pracownicy Działu Egzekucji Administracyjnej, w ramach 
szkoleń wewnętrznych. Szczególny nacisk położono na prawidłowe 
dokumentowanie sposobu wyliczania kosztów egzekucyjnych, zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie egzekucyjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 464) 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia otrzymania ww. postanowień Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie, Naczelnik Urzędu wydał 45 postanowień w sprawie 
umorzenia postępowania, na podstawie art. 59 § 2 ustawy egzekucyjnej,  obciążając 
ZUS kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie 111 028,03 zł,  
z uwzględnieniem opłat za doręczenie korespondencji w wysokości 542,40 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 461-463) 

W badanym okresie nie wpłynęły do US skargi z ZUS na prowadzone postępowania 
egzekucyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 387-389, 465-466) 

W latach 2012–2013 (I półrocze) Naczelnik Urzędu w trzech przypadkach, zgodnie  
z obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r.  
o systemie ubezpieczeń społecznych26, przekazała do właściwego terenowo 
Oddziału ZUS, informacje o stwierdzeniu prowadzenia niezarejestrowanej 
działalności gospodarczej lub prowadzeniu działalności w okresie jej zawieszenia 
przez osoby prawne wraz z podaniem okresu, w jakim prowadzona była ww. 
działalność, w celu dokonania jej „oskładkowania”.  

 (dowód: akta kontroli str. 467-469) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowości polegające na nieuzasadnionej zwłoce w: 

 ewidencjonowaniu tytułów wykonawczych w podsystemie Egapoltax, 

 podejmowaniu pierwszych czynności egzekucyjnych, 

 przekazywaniu dokumentacji innym organom, w celu dalszego prowadzenia 
postępowań egzekucyjnych. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki 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 NIK, wnosi o : 
1) Bezzwłoczne ewidencjonowanie tytułów wykonawczych ZUS w podsystemie 
Egapoltax. 
2) Podejmowanie bez zbędnej zwłoki czynności egzekucyjnych oraz przekazywanie 
dokumentacji do innych organów egzekucyjnych zgodnie z ich właściwością 
miejscową. 
3) Dochowanie należytej staranności przy dokumentowaniu wszystkich czynności 
egzekucyjnych. 

                                                      
25 Dz. U. z 2013 r., poz. 267 
26 Dz. U. z 2013 r., poz.1442 ze zm. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, przysługuje Pani Naczelnik 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 
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 13 stycznia 2014 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Witold Markiewicz 
Gł. specjalista  

kontroli państwowej 
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