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 W wyniku wejścia w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. reformy 
emerytalnej m.in. przyznano możliwość wskazywania do podstawy 
wyliczenia kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 r.  
oraz przyznawanych i przeliczanych emerytur – zarobków z 20 lat 
kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu pracy 
zawodowej. 

 Od wejścia w życie reformy emerytalnej, w mediach pojawiały się 
doniesienia o problemach osób przechodzących na emeryturę  
z przedstawieniem uznawanej przez ZUS dokumentacji, 
potwierdzającej zatrudnienie i wynagrodzenia za czas pracy  
przed 1999 r. w nieistniejących już zakładach pracy. 

 

Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 



Czy stworzony w Polsce system przechowywania dokumentacji osobowej  
i płacowej pracodawców umożliwił obywatelom realizację uprawnień  
do świadczeń emerytalnych za pracę przed 1999 r. w nieistniejących  
już zakładach pracy?  

Badaniami objęto: 

– realizację przez NDAP, archiwa państwowe i marszałków województw 
obowiązków w zakresie zapewnienia przechowywania  
i dostępu do ww. dokumentacji; 

– podejmowanie przez NDAP, archiwa państwowe, marszałków 
województw i oddziały ZUS działań w zakresie ustalenia miejsc 
przechowywania ww. dokumentacji oraz ich skuteczność; 

– realizację przez oddziały ZUS uprawnień do świadczeń emerytalnych 
osób zatrudnionych przed 1999 r. w nieistniejących już zakładach pracy. 

Co kontrolowaliśmy? 02 



 Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w Warszawie 

 pięć Archiwów Państwowych  
(Archiwa Państwowe w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Warszawie 
oraz Archiwum Narodowe w Krakowie) 

 pięć Urzędów Marszałkowskich  
(Urzędy Marszałkowskie Województw: Podlaskiego w Białymstoku, 
Pomorskiego w Gdańsku, Świętokrzyskiego w Kielcach, 
Małopolskiego w Krakowie oraz Mazowieckiego w Warszawie) 

 pięć Oddziałów ZUS  
(Oddziały ZUS w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach i Krakowie  
oraz I Oddział ZUS w Warszawie) 

Kogo kontrolowaliśmy? 03 



 Nie zapewniono przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 
w warunkach określonych przepisami: 

– część dokumentacji przechowywały, z pominięciem regulacji 
określonych w ustawie o archiwach, prywatne podmioty w ramach 
działalności gospodarczej lub bez związku z prowadzoną 
działalnością (z danych NDAP wynika, że samych przechowawców 
komercyjnych, którzy nie dopełnili obowiązku rejestracji było około 
400, tj. dwukrotnie więcej od przedsiębiorców funkcjonujących  
w ramach systemu); 

– Archiwa Państwowe nie zawsze przechowywały ww. dokumentację 
w miejscach do tego przeznaczonych i w wymaganych warunkach 
(nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono we wszystkich 
skontrolowanych Archiwach);  

 

Stwierdzony stan – przechowywanie dokumentacji 
osobowej i płacowej  04 



– NDAP i archiwa nie zapewniły wystarczających środków na pokrycie 
wydatków związanych z przechowywaniem ww. dokumentacji 
na podstawie umów (oszacowane przez archiwa koszty realizacji 
zawartych od 2003 r. umów były ponad dwukrotnie większe  
od należności uzyskanych z tytułu ich zawarcia); 

– dopuszczono do finansowania działalności archiwów w ww. zakresie 
w ramach rachunku pomocniczego dla sum na zlecenie, przez co 
działalność ta rozliczana była poza budżetem państwa (archiwa  
nie przekazały do budżetu państwa 2.009,2 tys. zł z tytułu 
usługowego przechowywania dokumentacji); 

– dyrektorzy archiwów nie mieli prawnej podstawy do zabezpieczenia 
dokumentacji osobowo-płacowej, a w przypadku powzięcia 
informacji, że dokumentacja znajduje się w warunkach zagrażających 
jej zniszczeniem organy państwa wykazywały zachowawczą postawę 
(w badanym okresie NDAP nie wydał żadnej decyzji nakazującej 
złożenie dokumentacji na przechowanie w archiwum państwowym); 

 
 

Stwierdzony stan – cd. 05 



– nie spełniały swojej roli również postanowienia sądów rejestrowych 
zobowiązujące archiwa państwowe do przejęcia dokumentacji  
(z chwilą wykreślenia z KRS lub CEiDG podmiotu, którego dotyczyły, 
postanowienia stawały się niewykonalne, ponadto wskazane  
w postanowieniach podmioty często nie przekazywały dokumentacji 
do archiwum); 

– zawiadomienia do organów ścigania, wnoszone przez objęte kontrolą 
podmioty, załatwiano odmową wszczęcia postępowania lub jego 
umorzeniem  
(z tej przyczyny w kolejnych tego typu przypadkach odstępowano  
– w ocenie NIK bezzasadnie – od składania zawiadomień); 

 

Stwierdzony stan – cd. 06 



 Nie zapewniono wszystkim obywatelom dostępu do ww. dokumentacji: 
– nie utworzono jednej bazy danych, w której znajdowałyby się 

wszystkie informacje o miejscach jej przechowywania  
(prowadzona przez NDAP ewidencja zawierała dane dotyczące 
jedynie około 14 tys. pracodawców, tymczasem tylko w latach  
1999-2016 wykreślono z REGON ponad 412 tys. podmiotów 
niebędących osobami fizycznymi); 

– zakres danych ujętych w prowadzonej przez NDAP ewidencji nie był 
kompletny nawet w odniesieniu do ujętych w niej przechowawców 
(NDAP nie posiadał informacji, czy 14,5% wpisanych do ewidencji 
przechowawców przejęła jakąkolwiek dokumentację osobowo- 
-płacową); 

– ZUS i Archiwa Państwowe starały się wypełnić lukę w ewidencji, 
tworząc własne bazy, jednak największa z nich zawierała informacje 
dotyczące jedynie około 34 tys. zlikwidowanych firm; 

Stwierdzony stan – dostęp do dokumentacji  
osobowej i płacowej 07 



Stwierdzony stan – cd.  
Porównanie liczby pracodawców, którzy zakończyli działalność, ujętych  
w ewidencji oraz w dodatkowych bazach danych – do liczby podmiotów, 
niebędących osobami fizycznymi, wykreślonych z REGON w latach 1999-2016 

08 

               
               

 
     

 

Źródło: Dane wynikające z kontroli. 



– przyszli emeryci i renciści nie mogli liczyć na skuteczną pomoc państwa 
w sytuacji, gdy przechowawca odmawiał lub zwlekał z wydaniem 
dokumentów potrzebnych do naliczenia świadczeń emerytalno- 
-rentowych, czy domagał się poniesienia przez zainteresowanego 
nieuzasadnionych opłat  
(marszałkowie województw mieli wprawdzie obowiązek kontrolowania 
działalności przechowawców zarejestrowanych, jednak jedynie  
w ograniczonym zakresie – mimo to mieli problemy z wywiązaniem się 
tego obowiązku); 

 

Stwierdzony stan – cd. 9 



 Objęte kontrolą podmioty podejmowały, często bez umocowania 
prawnego, działania w zakresie ustalenia miejsc przechowywania  
ww. dokumentacji. Działania te, ocenione przez NIK pozytywnie, 
ograniczały wprawdzie skutki opisanych wyżej nieprawidłowości,  
jednak nie mogły ich wyeliminować: 
– do skontrolowanych Archiwów wpłynęło ponad 51 tys. wniosków  

w sprawie uzyskania informacji o przechowywanej dokumentacji 
(około 58 w dniu roboczym), przy czym okres ich rozpatrywania  
w Archiwum Państwowym w Warszawie (do którego wpłynęło 96%  
z nich), wydłużył się z 3-4 tygodni w 2013 r. do 6-8 miesięcy w 2016 r.; 

– zainteresowani poszukiwali również dokumentacji w Archiwach 
osobiście i telefonicznie (w czterech z pięciu Archiwów załatwiono 
ponad 151 tys. takich próśb, około 171 w dniu roboczym); 

– z szacunków Archiwum Państwowego w Warszawie wynika, że 
Archiwum nie było w stanie wskazać przechowawcy dokumentacji 
pracowniczej dla ponad połowy zgłaszających się petentów. 

Stwierdzony stan – działania w zakresie ustalenia miejsc 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 10 



Stwierdzony stan – cd. 
Wnioski dotyczące dokumentacji osobowo-płacowej,  
wpływające codziennie do skontrolowanych archiwów 
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Źródło: Dane wynikające z kontroli. 



 Skontrolowane Oddziały ZUS stosowały się do obowiązujących 
przepisów, dokonując weryfikacji przedkładanej przez ubezpieczonych 
dokumentów w oparciu o przewidziane prawem środki dowodowe: 
– przypadki nieuznania wynagrodzenia potwierdzonego właściwą 

dokumentacją zdarzały się sporadycznie; 

– realizacja ww. zadań odbywała się jednak na podstawie przepisów, 
które nie uwzględniały niekorzystnej sytuacji, w której znaleźli się 
ubezpieczeni na skutek opisanych wyżej wad systemu. 

Stwierdzony stan – realizacja przez Oddziały ZUS 
uprawnień do świadczeń emerytalnych 12 



Stwierdzony stan – cd. 
Zróżnicowanie sytuacji ubezpieczonych w zależności od statusu prawnego 
przechowawcy 
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Źródło; Ustawa o archiwach, ustawa o emeryturach i rentach z FUS, rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia 
emerytalno-rentowe. 



Ocena ogólna 14 

 
W ocenie NIK obecnie funkcjonujący w Polsce system 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej 
pracodawców jest nieskuteczny i nie zapewnia wszystkim 
obywatelom możliwości dotarcia do dotyczącej ich 
dokumentacji osobowej i płacowej z okresu przed 1999 r., 
a tym samym możliwości pełnej realizacji uprawnień do 
świadczeń emerytalno-rentowych za pracę w tym okresie 
w nieistniejących już zakładach pracy. 



Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań  
w zakresie inicjatywy legislacyjnej dotyczącej zmian w ustawie o archiwach  
w celu wyeliminowania przyczyn powstania zidentyfikowanych w wyniku 
kontroli nieprawidłowości o charakterze systemowym, poprzez: 
– wprowadzenie przepisów umożliwiających przejęcie przez archiwa 

państwowe ww. dokumentacji od podmiotów, które weszły  
w posiadanie i przechowują dokumentację bez tytułu prawnego; 

– wprowadzenie przepisów umożliwiających powstanie jednego, 
ogólnodostępnego systemu ewidencyjnego, obejmującego wszystkie 
podmioty przechowujące ww. dokumentację (niezależnie od tytułu 
prawnego, na podstawie którego ją przechowują), a także pracodawców, 
których dokumentacja jest przechowywana i okres, którego dotyczy; 

15 Wnioski 



– nadanie NDAP uprawnienia umożliwiającego egzekwowanie  
od przechowawców ciążących na nich obowiązków ewidencyjnych; 

– wprowadzenie przepisów umożliwiających kontrolę przez wskazany 
organ wszystkich podmiotów przechowujących ww. dokumentację  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (a nie tylko 
wpisanych do rejestru) oraz rozszerzenie uprawnień kontrolnych 
na realizację wszystkich obowiązków, ciążących na ww. podmiotach 
na podstawie ustawy o archiwach oraz prawidłowość udostępniania 
przez nich dokumentacji (do tej pory kontrolę można przeprowadzać 
tylko w zakresie objętym wpisem do rejestru); 

– rozszerzenie uprawnienia dyrektorów archiwów państwowych  
do zabezpieczania materiałów archiwalnych (art. 12a ustawy  
o archiwach) na dokumentację osobową i płacową (m.in. w sytuacji 
nierealizowania postanowień sądów rejestrowych, o których mowa  
w art. 51p i art. 51u ww. ustawy przez objęte postanowieniami 
podmioty lub ustania ich bytu prawnego); 

16 Wnioski – cd. 



– zmianę przepisów art. 51z i 51h ustawy o archiwach tak, aby 
zobowiązywały one NDAP do nakazania złożenia w archiwum 
państwowym dokumentacji zagrożonej zniszczeniem, niezależnie  
od tego, czy znajduje się ona bezpośrednio u byłego pracodawcy  
lub wykreślonego z rejestru przechowawcy, czy u innego podmiotu  
(NDAP przyjmuje możliwą, ale zawężającą interpretację ww. przepisów, 
uznając że może przymusowo przejąć dokumentację jedynie wtedy, 
jeśli znajduje się ona bezpośrednio u byłego pracodawcy lub 
wykreślonego z rejestru przechowawcy); 

– penalizację w rozdziale 5 ustawy o archiwach (dotyczącym dotychczas 
jedynie materiałów archiwalnych) czynów, polegających na porzuceniu, 
narażeniu na zniszczenie lub narażeniu na uszkodzenie dokumentacji 
osobowej i płacowej przez przechowawcę, a także nieprzekazaniu  
ww. dokumentacji innemu przechowawcy w przypadku zaprzestania 
działalności (art. 276 k.k. obejmuje jedynie niszczenie, uszkadzanie, 
czynienie bezużytecznym, ukrywanie i usuwanie dokumentu); 

 
 

17 Wnioski – cd. 



Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie działań  
w zakresie inicjatywy legislacyjnej w celu wprowadzenia zmian: 
– w ustawie o emeryturach i rentach z FUS – poprzez nadanie ZUS  

w postępowaniach o świadczenia emerytalno-rentowe uprawnień  
do występowania do przechowawców o przedłożenie oryginałów 
dokumentacji w sytuacji, gdy ubezpieczony ma problem z uzyskaniem  
ich kopii lub gdy wiarygodność tej dokumentacji budzi wątpliwości  
(np. gdy dokumentacja pochodzi od nieuprawnionego przechowawcy); 

– w rozporządzeniu w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno- 
-rentowe – poprzez rozszerzenie określonego w § 28 tego aktu prawnego 
katalogu środków dowodowych, które mogą potwierdzać wysokość 
wynagrodzenia, dochodu, przychodu oraz uposażenia przyjmowanego  
do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń o dokumentację pochodzącą 
od nieuprawnionego przechowawcy  
(przepis powinien określać przesłanki, które powinny być spełnione,  
aby taka dokumentacja mogła być uwzględniona). 

 

18 Wnioski 



Ponadto, mając na względzie interesy ubezpieczonych, którzy nie 
skorzystali z wprowadzonej w 2009 r. zasady przyjmowania do podstawy 
wymiaru emerytur i rent (w przypadku braku uznawanej przez ZUS 
dokumentacji dotyczącej wynagrodzenia) kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, zamiast „stawki zerowej”, NIK wniosła do Prezesa ZUS o: 
– przeprowadzenie akcji informującej ubezpieczonych o możliwości 

wystąpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitału 
początkowego lub świadczenia emerytalno-rentowego, 
uwzględniające powyższą zmianę, w formie mającej na względzie 
wszystkie grupy wiekowe klientów ZUS.  

 

19 Wnioski  



Wyniki kontroli przedstawiono w 16 wystąpieniach, z tego w 12 zawarto 
łącznie 34 wniosków. 
Z odpowiedzi na wystąpienia wynika, że kierownicy jednostek podjęli 
działania w celu realizacji wniosków (22 wnioski uznano za zrealizowane, 
a 12 za będące w trakcie realizacji). 
W związku z niedokonaniem przez skontrolowane Archiwa wpłat  
do budżetu dochodów z przechowywania dokumentacji, a także 
przeznaczeniem przez te Archiwa ww. dochodów na ponoszone wydatki, 
NIK skierowała dwa zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach, 
wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
 

20 Działania po kontroli 



Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się: 
 finansowe lub sprawozdawcze skutki nieprawidłowości: 2.728,1 

tys. zł, z tego: 
– kwoty nienależnie uzyskane: 2.009,2 tys. zł  

(kwoty uzyskane przez archiwa z przechowywania dokumentacji, 
gromadzone na rachunku sum na zlecenie, zamiast odprowadzenia 
ich na dochody budżetu państwa); 

– sprawozdawcze skutki nieprawidłowości: 718,9 tys. zł  
(nieujęte w księgach Archiwum Państwowego w Warszawie decyzje, 
ustalające wysokość środków na pokrycie kosztów przechowywania 
dokumentacji i umarzające należności wynikające z ww. decyzji, które 
miały wpływ na należności wykazane w sprawozdaniach Rb-N  
za IV kwartał 2015 r. i Rb-27 za 2015 r.); 

 korzyści finansowe (pozyskane pożytki finansowe): 920,7 tys. zł 
(środki przekazane z rachunków sum na zlecenie na rachunek dochodów 
budżetu państwa przez Archiwa Państwowe w Krakowie, Gdańsku  
i Białymstoku). 

21 Działania po kontroli 



Ustalenia kontroli potwierdziły wyniki zorganizowanego po zakończeniu 
czynności kontrolnych panelu, w którym wzięli udział eksperci  
– przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ZUS, GIP, GIODO, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, 
Związku Województw RP. 
Eksperci podczas panelu zgodnie potwierdzili potrzebę pilnych zmian  
w przepisach dotyczących funkcjonowania systemu podkreślając, że: 
– jego zorganizowanie w oparciu o zarejestrowaną działalność gospodarczą 

w praktyce okazało się niewłaściwe i nie zapewniło jego skuteczności;  
– prowadzone w Ministerstwie Rozwoju prace nad zmianą przepisów 

dotyczących okresów przechowywania ww. dokumentacji nie rozwiążą 
problemów związanych z przechowywaniem i dostępem do dokumentacji 
wytworzonej przed 1999 r. w nieistniających już zakładach pracy. 

 
 

22 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 


	Slajd numer 1
	Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
	Co kontrolowaliśmy?
	Kogo kontrolowaliśmy?
	Stwierdzony stan – przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej 
	Stwierdzony stan – cd.
	Stwierdzony stan – cd.
	Stwierdzony stan – dostęp do dokumentacji �osobowej i płacowej
	Stwierdzony stan – cd. �Porównanie liczby pracodawców, którzy zakończyli działalność, ujętych �w ewidencji oraz w dodatkowych bazach danych – do liczby podmiotów, niebędących osobami fizycznymi, wykreślonych z REGON w latach 1999-2016
	Stwierdzony stan – cd.
	Stwierdzony stan – działania w zakresie ustalenia miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej
	Stwierdzony stan – cd.�Wnioski dotyczące dokumentacji osobowo-płacowej, �wpływające codziennie do skontrolowanych archiwów
	Stwierdzony stan – realizacja przez Oddziały ZUS uprawnień do świadczeń emerytalnych
	Stwierdzony stan – cd.�Zróżnicowanie sytuacji ubezpieczonych w zależności od statusu prawnego przechowawcy
	Ocena ogólna
	Wnioski
	Wnioski – cd.
	Wnioski – cd.
	Wnioski
	Wnioski 
	Działania po kontroli
	Działania po kontroli
	Działania po kontroli
	Slajd numer 24

