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Wprowadzenie
polski system ubezpieczeń społecznych, 
ze względu na zakres świadczeń, obejmuje 
ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, cho-
robowe i wypadkowe. Ubezpieczonym jest 
osoba fizyczna, która podlega chociaż jed-
nemu z tych ubezpieczeń. podstawowym 
aktem prawnym regulującym tę problema-
tykę jest ustawa z 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych1. 

Funkcjonujący w polsce powszechny 
system emerytalny2 opiera się na trzech 
filarach:

•	I filar	–	Fundusz	Ubezpieczeń	Społecz-
nych (FUs), zarządzany przez Zakład 
Ubezpieczeń społecznych (ZUs);

•	II	filar	–	otwarte	fundusze	emerytalne	
(oFE);

•	III	filar	–	indywidualne	konta	emerytal-
ne	(IKE),	indywidualne	konta	zabezpie-
czenia	emerytalnego	(IKZE),	pracow-
nicze programy emerytalne (ppE).
pierwszy i drugi filar są obowiązkowe, 

trzeci jest dobrowolny i ma charakter uzu-
pełniający w stosunku do powszechnego 
systemu emerytalnego.

Współpraca ZUS i urzędów skarbowych

Egzekucja należności z tytułu  
składek na ubezpieczenia społeczne

NIK przeprowadziła w  2014  r. kompleksową kontrolę egzekucji należności z  tytułu 
składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. 
Badanie podjęto z powodu zauważalnego w ostatnich latach wzrostu zaległości, zwięk-
szających deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oceniono skuteczność działań 
ZUS i urzędów skarbowych mających na celu egzekucję należności. Artykuł przedsta-
wia szczegółowe wyniki kontroli.

TOMASZ BICZYK

1 DzU.2013.1442 ze zm.
2 W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z okre-

śleniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych 
(DzU.2013.1717), z początkiem lutego 2014 r., dokonano zmian w przekazywaniu składek do tych fundu-
szy, tym samym dokonano ponownej reformy systemu emerytalnego.
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Zakład Ubezpieczeń społecznych jest 
podstawowym wykonawcą przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych. Zajmuje 
się między innymi gromadzeniem i egze-
kucją składek na ubezpieczenia społecz-
ne oraz dystrybucją świadczeń (np. eme-
rytur, rent, zasiłków chorobowych lub 
macierzyńskich) w wysokości i na zasa-
dach ustalonych przepisami powszechnie 
obowiązującymi. ZUs jest dysponentem 
Funduszu Ubezpieczeń społecznych, który 
jest państwowym funduszem celowym.

wydatki na świadczenia emerytalno-
-rentowe stanowią jedną z najważniej-
szych pozycji w systemie polskich finan-
sów publicznych, zarówno ze względu 
na ich wielkość, jak i znaczenie społecz-
ne. odprowadzane przez osoby aktywne 
zawodowo składki na FUs nie są w sta-
nie pokryć bieżących wypłat. powstały 
w ten sposób deficyt Funduszu pokrywa-
ny jest z budżetu państwa i stanowi po-
ważne obciążenie dla finansów publicz-
nych. Uzupełniany jest on głównie dota-
cjami i pożyczkami z budżetu państwa, 
a także środkami z Funduszu rezerwy 
Demograficznej (FrD). ponadto, w celu 
pozyskania środków finansowych na wy-
płatę emerytur i rent, FUs zaciąga kredy-
ty w bankach komercyjnych.

sytuacja finansowa FUs w ciągu ostat-
nich lat nie poprawiła się. w 2014 r. wy-
datki (koszty) ustalono na poziomie 
193,9 mld zł, to jest o 36 mld zł więcej 
od przychodów. w celu uzupełnienia de-
ficytu środków Funduszu przewidziano 

dotację z budżetu państwa – 30,4 mld zł, 
zasilenie środkami FrD – 2,5 mld zł, za-
ciągnięcie pożyczek z budżetu państwa 
– do kwoty 6,8 mld zł i kredytów w ban-
kach komercyjnych – do kwoty 0,3 mld zł. 
Jako uzasadnienie wsparcia FUs środka-
mi z FrD wskazano sytuację demogra-
ficzną, która niekorzystnie wpływa na sys-
tem emerytalny.

Charakterystyka kontroli NIK
Celem głównym kontroli pn. „Egzekucja 
należności z tytułu składek na ubezpiecze-
nia społeczne”3 była ocena skuteczności 
działań Zakładu Ubezpieczeń społecznych 
i urzędów skarbowych w zakresie egzeku-
cji należności z tytułu składek na ubezpie-
czenia społeczne (oraz na Fundusz pracy, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
pracowniczych, Fundusz Emerytur po-
mo stowych i ubezpieczenie zdrowotne). 
w Centrali ZUs dokonano oceny działań 
prezesa ZUs na rzecz zwiększenia sku-
teczności egzekucji należności oraz re-
alizacji uprawnień w zakresie umarzania,  
odraczania i rozkładania na raty należno-
ści z tytułu składek (udzielania ulg w spła-
cie należności). w oddziałach ZUs nato-
miast ocenie poddano wykorzystanie do-
stępnych instrumentów prawnych w celu 
wyegzekwowania należności, a także dzia-
łania na rzecz zwiększenia skuteczności 
egzekucji oraz realizację uprawnień w za-
kresie udzielania ulg w spłacie należno-
ści. Z kolei w urzędach skarbowych oce-
niono wykorzystanie przez naczelników 

3 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Egzekucja należności z tytułu skła-
dek na ubezpieczenia społeczne, nr ewid. 154/2014/P/13/112/KPS, lipiec 2014 r.
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tych urzędów dostępnych instrumentów 
prawnych w celu wyegzekwowania należ-
ności z tytułu składek oraz efektywność 
działań na rzecz zwiększenia skuteczno-
ści tej egzekucji.

kontrolę przeprowadzono w  cen-
trali ZUs i 16 oddziałach Zakładu oraz 
w 16 urzędach skarbowych4. Badanie 
dotyczyło lat 2012–20135, ponadto dla 
celów porównawczych zebrano dane z lat 
2010–2011.

w ocenie6 badanej działalności naj-
wyższa	Izba	Kontroli	stwierdziła,	że	w po-
wyższym okresie Zakład Ubezpieczeń 
społecznych nie dysponował narzędzia-
mi umożliwiającymi wiarygodną bieżą-
cą analizę skuteczności działań egzeku-
cyjnych – zarówno w oddziałach tereno-
wych, jak i w centrali Zakładu. Główną 
przeszkodą była niefunkcjonalność użyt-
kowanych narzędzi informatycznych7. Do 
czasu wdrożenia w 2013 r. nowych roz-
wiązań w zakresie dotyczącym rozliczeń 
z płatnikami (e-sEkiF) nie było możli-
we – bez potrzeby wykonywania dodat-
kowych czynności weryfikujących stan za-
dłużenia na podstawie dokumentacji źró-
dłowej – ustalenie w sposób wiarygodny 
rzeczywistego stanu należności na pod-
stawie danych wprowadzonych do sys-
temu dla określonego płatnika składek, 
wszystkich płatników w rejonie działania 

oddziału oraz wszystkich płatników ZUs. 
Globalne kwoty zaległości były ustalane na 
podstawie szacunków. wykorzystywany 
w ZUs tak zwany wskaźnik efektywności 
egzekucji, wobec niemożności bezsporne-
go ustalenia globalnej kwoty zaległości, 
nie mógł być więc rzetelnym narzędziem 
służącym ocenie działań egzekucyjnych. 
Dopiero uruchomienie w połowie 2013 r. 
systemu e-sEkiF ujawniło rzeczywisty 
stan należności, który w latach 2012–2013 
wzrósł z 33,8 mld zł do 55,4 mld zł, czyli 
o 21,6 mld zł (o 64%). powyższe okolicz-
ności	uniemożliwiły	dokonanie	przez	NIK	
oceny faktycznej skuteczności działań eg-
zekucyjnych ZUs w okresie objętym kon-
trolą.	Jednocześnie	NIK	dostrzega	podję-
cie przez prezesa ZUs decyzji mających 
na celu usunięcie przyczyn uniemożliwia-
jących rzetelne ustalanie stanu zadłuże-
nia płatników składek. Zakończenie przez 
Zakład akcji weryfikowania danych na kon-
tach płatników przewidziano dopiero na 
połowę 2015 r.

Najwyższa	Izba	Kontroli	stwierdziła,	że	
prezes ZUs zapewnił warunki organiza-
cyjne do wykonywania zadań z zakresu eg-
zekucji należności, wydał wytyczne okre-
ślające wewnętrzne procedury dochodze-
nia wierzytelności, a także współdziałał 
z innymi organami państwa, w tym z or-
ganami Ministra Finansów. Jednak mimo 

4 Badania przeprowadzono pod względem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, tj. z zastoso-
waniem kryteriów kontrolnych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kon-
troli (DzU.2012.82 ze zm.). Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK.

5 Do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. 31.12.2013 r.
6 Zastosowano ocenę opisową kontrolowanej działalności.
7 W 1999 r., w związku z reformą systemu emerytalnego, przystąpiono w ZUS do użytkowania scentrali-

zowanego Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI), obsługującego rozliczenia z płatnikami skła-
dek i świadczenia emerytalno-rentowe.
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objęcia egzekucją większej kwoty zaległych 
składek, w ciągu ośmiu miesięcy 2013 r., 
w porównaniu z końcem 2012 r., znacząco 
wzrosła – z przyczyn leżących po stronie 
ZUs – kwota zaległości z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne, w stosunku 
do których nie zostały podjęte działania 
egzekucyjne – o 10 mld zł (o 153%).

pozytywnie oceniono korzystanie przez 
prezesa ZUs z ustawowych uprawnień do 
odraczania terminów płatności, rozkłada-
nia należności na raty i umarzania należ-
ności z tytułu składek. Jednak podsyste-
my informatyczne w oddziałach ZUs, ob-
sługujące i wspierające proces udzielania 
ulg w spłacie należnych składek, nie da-
wały możliwości generowania listy płat-
ników niewywiązujących się z warunków 
spłaty. Śledzenie przebiegu realizacji ukła-
dów ratalnych i odroczeń terminu płatno-
ści składek było więc utrudnione. 

Ujawnione podczas kontroli w oddzia-
łach ZUs nieprawidłowości nie były po-
wszechne. polegały głównie na: wystawia-
niu z opóźnieniem tytułów wykonawczych 
w stosunku do terminu wynikającego z we-
wnętrznej instrukcji ZUs; wysyłaniu do 
zobowiązanych upomnień, wystawianiu 
tytułów, a następnie kierowaniu ich do 
egzekucji z naruszeniem procedur okre-
ślających zasady i terminy przymusowe-
go dochodzenia należności; opóźnionym 
przekazywaniu tytułów do urzędów skar-
bowych, zarówno po bezskutecznym za-
kończeniu własnej egzekucji, jaki i w przy-
padku zbiegu egzekucji; przekazywaniu 

tytułów do niewłaściwych miejscowo urzę-
dów lub tytułów z błędami formalnymi, co 
wydłużało proces dochodzenia zaległych 
składek. odnotowano też przypadki od-
stąpienia od podejmowania działań egze-
kucyjnych wobec niektórych podmiotów, 
w tym prowadzących działalność w ochro-
nie zdrowia. 

w urzędach skarbowych stwierdzono 
nieprawidłowości w egzekwowaniu należ-
ności ZUs, polegające głównie na opóźnie-
niach w prowadzeniu postępowań i nie-
korzystaniu ze wszystkich dostępnych in-
strumentów prawnych przy dochodzeniu 
należności. Miały też miejsce przypadki 
niewłaściwego rozliczania z ZUs wyegze-
kwowanych wierzytelności (wszystkie na 
niekorzyść Zakładu). ponadto stwierdzo-
no nierzetelne lub ze zwłoką dokumento-
wanie czynności egzekucyjnych w podsys-
temie Egapoltax, wspierającym proces eg-
zekucji w urzędach skarbowych. 

Zdaniem	Najwyższej	Izby	Kontroli	
– na podstawie przeprowadzonej analizy 
wykonania planu finansowego Funduszu 
Ubezpieczeń społecznych w 2013 r. – do-
raźne działania umożliwiające utrzyma-
nie płynności finansowej Funduszu nie 
mogą w dłuższym horyzoncie stanowić 
podstawy do rozwiązania problemu jego 
deficytu. w tej sytuacji brak skutecznych 
rozwiązań systemowych powstrzymu-
jących zadłużanie FUs, a tym samym 
wzrost długu publicznego, stanowi real-
ne zagrożenie dla finansów publicznych 
państwa8. 

8 Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 73 – ZUS oraz pla-
nów finansowych FUS, FEP i FRD oraz planu finansowego ZUS – państwowej osoby prawnej, nr ewid. 
43/2014/P/14/001/KPS, czerwiec 2014 r.
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Ustalenia w centrali ZUS
przy wzrostowej tendencji przychodów 
(wpływów) Funduszu Ubezpieczeń spo- 
 łecz nych z tytułu składek na ubez pieczenie 
społeczne (w 2010 r. – 119,5 mld zł, 
w 2011  r. – 122,3 mld zł, w 2012  r. 
–  132,5  mld	 zł	 i  I	 półroczu	 2013  r.	
– 136,4 mld zł) fundusz ten wymagał do-
datkowego zasilenia: dotacją z budże-
tu państwa (odpowiednio: 38,1 mld zł, 
37,5 mld zł, 39,5 mld zł i 37,1 mld zł), 
pożyczkami z  budżetu państwa 
(5,4 mld zł, 5 mld zł, 3 mld zł i 12 mld zł), 
a także środkami z Funduszu rezerwy 
Demograficznej (7,5 mld zł, 4 mld zł, 

2,9 mld zł i 2,5 mld zł). ponadto, dla zapew-
nienia bieżącej wypłaty świadczeń eme-
rytalno-rentowych, FUs zaciągał kredyty 
w bankach komercyjnych (po 0,8 mld zł 
w 2011 r. i w 2012 r.). podstawowym ze-
wnętrznym źródłem finansowania zadań 
FUs jest również refundacja z budżetu 
państwa utraconych wpływów z tytułu 
składek przekazywanych przez ZUs do 
oFE (w 2010 r. – 22,4 mld zł, w 2011 r. 
– 15,4 mld zł, w 2012 r. – 8,2 mld zł, 
w 2013 r. – 10,7 mld zł). przychody i wy-
datki FUs, wraz ze źródłami finansowania 
jego deficytu w latach 2010–2014, przed-
stawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wydatki i przychody FUS wraz ze źródłami finansowania jego deficytu 
w latach 2010–2014

Lp. Wyszczególnienie
2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

(plan)4/

(w mld zł)

1. Wydatki FUS (koszty) 157,1 162,9 171,1 183,8 193,9

2. Przychody1/ FUS (wpływy) 119,5 122,3 132,5 136,4 157,93/

3. Dotacje z budżetu państwa do FUS 38,1 37,5 39,5 37,1 30,4

4. Środki z FRD do FUS 7,5 4,0 2,9 2,5 2,5

5. Refundacja składek do OFE 22,4 15,4 8,2 10,7 8,2

6. Zobowiązania z tyt. kredytów kom. 0 0,8 0,8 0 0,3

7. Zobowiązania z tyt. pożyczek2/ 10,9 15,9 18,9 30,9 37,7

8. Stan FUS na koniec roku (minus) -10,9 -16,7 -19,0 -31,9 -33,9

1/ Przychody własne. 

2/ Z budżetu państwa – nieoprocentowane. 

3/ W tym 15,4 mld zł z tytułu reformy OFE.
4/ Plan według ustawy budżetowej na rok 2014 z 24.01.2014 r. (DzU.2014.162). 

Źródło: Dane ZUS.
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Jedną z metod polepszenia sytuacji fi-
nansowej FUs, której nie towarzyszy 
świadczenie przez państwo pomocy w for-
mie dotacji pożyczek i korzystanie ze środ-
ków innych funduszy celowych, jest zwięk-
szenie skuteczności egzekucji należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne. kwota należności (składki i odset-
ki w ujęciu memoriałowym łącznie) wy-
niosła9 w 2010 r. – 34,2 mld zł, w 2011 r. 
– 32,5 mld zł, a w 2012 r. – 33,8 mld zł, 
a na koniec sierpnia 2013 r.10 wzrosła do 
55,4 mld zł, co oznacza, że w relacji do 
stanu na 31 grudnia 2012 r. zwiększyła 
się o 21,6 mld zł (o 64%). 

skokowy wzrost w 2013 r. należno-
ści miał związek z zastosowaniem nowej 
metody i źródła ustalania globalnej ich 
kwoty – od czerwca 2013 r. w systemie 
e-sEkiF11. Do czasu uruchomienia tego 
systemu Zakład nie posiadał jednego źró-
dła raportów o stanie rozliczeń z płatni-
kami. po jego uruchomieniu dane na kon-
tach płatników są weryfikowane i uzgad-
niane z  danymi wprowadzonymi do  
dotychczas wykorzystywanych podsyste-
mów. Dopiero po zakończeniu tych czyn-
ności ZUs będzie dysponował jednolitą 
i kompletną ewidencją analityczną rozli-
czeń z płatnikami, która zostanie zinte-
growana z księgą główną, a tym samym 
ustalona zostanie rzeczywista globalna 
kwota należności z tytułu zaległych składek 

(zakończenie tego procesu przewidziano 
na połowę 2015 r.). ograniczenia systemu 
informatycznego w zakresie rejestrowa-
nia danych o należnościach uniemożliwia-
ły ustalenie ich rzeczywistego stanu, co 
miało też negatywny wpływ na raporto-
wanie. oznacza to, że szacowanie zadłuże-
nia w latach poprzednich obarczone było 
dużym błędem, a zatem ocena skuteczno-
ści egzekucji należności nie ma rzeczywi-
stego	poziomu	odniesienia.	NIK	dostrzega	
jednocześnie podjęte działania mające na 
celu zmianę tego stanu. Uwagi o ograni-
czeniach systemu informatycznego ZUs 
były zawierane w wystąpieniach pokon-
trolnych	NIK	i corocznie	w opiniach	bie-
głych rewidentów badających sprawoz-
dania finansowe FUs i ZUs.

W	latach	2010–2013	(I	półrocze)	sys-
tematycznie wzrastała kwota należności 
z tytułu składek na ubezpieczenia spo-
łeczne, wobec których podjęte zostały 
działania egzekucyjne (przez oddziały 
ZUs, urzędy skarbowe i w pozostałych 
trybach). równolegle wzrastała też kwota 
zaległych składek nieobjętych bieżącymi 
działaniami egzekucyjnymi. według stanu 
na 31 sierpnia 2013 r., w porównaniu z koń-
cem 2012 r., kwota ta wzrosła o 10,2 mld zł 
(o 153%). należności ZUs, w podziale na: 
należności ogółem, nieobjęte egzekucją, 
skierowane do egzekucji przedstawiono  
na rysunku 1, s. 122.

9 Należności z tytułu składek na: Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
(FGŚP), Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) i na ubezpieczenie zdrowotne.

10 Dane wygenerowane z systemu informatycznego e-SEKiF, uruchomionego w czerwcu 2013 r.
11 System Ewidencji Kont i Funduszy został uruchomiony w celu przeniesienia całości rozliczeń na kontach 

płatników składek za okres od stycznia 1999 r. na centralny serwer. Ma on umożliwić codzienne rozlicza-
nie kont płatników i ubezpieczonych oraz naliczanie odsetek memoriałowych na dzień zamknięcia miesią-
ca sprawozdawczego.
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wszczęte postępowania egzekucyjne, 
w przeważającej ich liczbie prawidłowe, 
nie przyczyniły się jednak do zmniejsze-
nia kwoty zaległości, mimo ponoszenia re-
latywnie wysokich kosztów związanych 
z egzekucją. Może to wskazywać na ob-
niżenie w badanym okresie efektywno-
ści egzekucji.

podczas kontroli nie było możliwe wy-
odrębnienie z danych centrali ZUs infor-
macji dotyczących zadłużenia podmiotów, 
wobec których Zakład nie podjął działań 
zmierzających do ich odzyskania. również 
nie było możliwe wygenerowanie takich 
danych przez centralę Zakładu z ośmiu 
wybranych jego oddziałów wobec płat-
ników z zadłużeniem 10 tys. zł i więcej. 
Funkcje służące do ewidencjonowania da-
nych o zadłużeniu nie pozwalały na wy-
dzielenie z grupy dłużników tych podmio-
tów, wobec których nie zostało wszczęte 
postępowanie mające na celu odzyskanie 

należności. szczegółowa analiza akt doty-
czących 25 podmiotów o największym za-
dłużeniu (od 10,8 mln zł do 46,2 mln zł) 
na łączną kwotę 537,1 mln zł wykazała, że 
głównymi przyczynami braku tych działań 
były: postępowanie upadłościowe (w toku 
i zakończone), postępowanie kompen-
sacyjne, realizacja częściowego układu  
ratalnego, prawomocna decyzja o umorze-
niu, likwidacja podmiotu nieposiadające-
go majątku, postępowanie restrukturyza-
cyjne. w odniesieniu do dwóch podmio-
tów (z łącznym zadłużeniem 46,9 mln zł) 
prowadzących działalność w dziedzi-
nie	ochrony	zdrowia,	III	Oddział	ZUS	
w warszawie nie podjął postępowań eg-
zekucyjnych. Jako przyczynę podano, że 
są to instytucje o szczególnym znaczeniu, 
a zajęcie ich rachunków bankowych spo-
wodowałoby paraliż placówek. Świadczy 
to o nierównym traktowaniu przez ZUs 
podmiotów zobowiązanych do wnoszenia 

Źródło: Dane ZUS.

Rysunek 1. Należności ZUS
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składek. stanowi też naruszenie przepi-
sów prawa12, które wskazują, że nieopła-
cone w terminie należności z tego tytułu 
podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji lub egzekucji sądowej. analiza akt 
dłużników, ujmowanych w systemie jako 
płatników, wobec których nie prowadzo-
no żadnych działań egzekucyjnych, ujaw-
niła dodatkowo dwa przypadki faktycz-
nego niepodejmowania takich działań.

w wyniku egzekucji administracyjnej 
prowadzonej przez urzędy skarbowe i od-
działy ZUs, a także egzekucji w pozosta-
łych trybach, w 2010 r. uzyskano przy-
chody (łącznie z sumami wpłaconymi do-
browolnie przez dłużników po wdrożeniu 
egzekucji) w kwocie 1,6 mld zł, w 2011 r. 

– 2,1 mld zł, w 2012 r. – 2,1 mld zł, zaś 
w I	półroczu	2013 r.	wyniosły	one	około	
1 mld zł. wpływy w stosunku do ogól-
nej kwoty zaległości stanowiły w latach 
2010–2012: 4,7%, 6,5% i 6,2%. w bada-
nym okresie odnotowano wzrost przycho-
dów na skutek prowadzenia własnej egze-
kucji przez oddziały ZUs – 653,2 mln zł 
w  2010  r., 746,3  mln zł w  2011  r., 
963,1 mln zł w 2012 r. oraz 446 mln zł 
w I	półroczu	2013 r.	Przychody	z egze-
kucji prowadzonej przez urzędy skarbo-
we również wzrastały: w 2010 r. wynio-
sły 326 mln zł, w 2011 r. – 344,6 mln zł, 
w 2012 r.	–	365,6 mln zł,	a w	I półroczu	
2013 r. – 163,5 mln zł. wpływy z egzekucji 
w porównaniu z należnościami ZUs ogó-
łem przedstawiono na rysunku 2.

12 Art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Źródło: Dane ZUS.

Rysunek 2. Wpływy z egzekucji oraz należności ZUS (ogółem)
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według danych ZUs, wskaźnik efek-
tywności egzekucji dla urzędów skarbo-
wych był o ponad połowę niższy od osią-
gniętego w oddziałach ZUs. Dla egze-
kucji prowadzonej przez ZUs wyniósł 
w 2010 r.	26,8%,	a w	I półroczu	2013 r.	
– 11,4%, natomiast dla egzekucji prowa-
dzonej przez urzędy skarbowe w latach 
2010–2012 kształtował się na zbliżonym 
poziomie	(10%	-10,8%),	zaś	w I	półroczu	
2013 r. obniżył się do 4,3%. spadkowi 
wskaźnika towarzyszył wzrost liczby nie-
zrealizowanych tytułów wykonawczych: 
z 11,2 mln na kwotę 9,4 mld zł według 
stanu na koniec 2010 r., do 14,4 mln ty-
tułów	na	kwotę	13,3 mld	zł	w I	półro-
czu 2013 r. wskaźnik efektywności egze-
kucji nie może być jednak miarodajnym 
źródłem informacji. wielkość kwot odzy-
skanych nie może być podstawą do oceny 
skuteczności tych działań, ze względu na 
niemożność odniesienia jej do całkowitej 
faktycznej kwoty zadłużenia. wskaźnik 
efektywności egzekucji ZUs i urzędów 
skarbowych (Us) przedstawia rysunek 3.

Umorzeniem zaległych składek oraz 
udzieleniem ulg w ich spłacie (odroczenie 
terminu płatności, rozłożenie na raty) obję-
to	w latach	2010–2013	(I	półrocze)	kwotę	
ponad 1,9 mld zł. w latach 2010–2012 
o 45,7% wzrosła kwota objęta układami 
ratalnymi oraz o 24% kwota z odroczeniem 
terminu płatności. Jednocześnie odnoto-
wano o 80,2% spadek kwoty umorzeń. 
w celu zapewnienia jednolitości stoso-
wania prawa, w sprawach dotyczących eg-
zekucji zaległych składek, ich umarzania, 
odraczania i rozkładania na raty, wydawa-
ne były wewnętrzne instrukcje, wytycz-
ne, zalecenia i interpretacje. ponadto, dla 
zapewnienia jednolitości stosowania pro-
cedur w tych sprawach przeprowadzano 
bieżąco szkolenia dla pracowników od-
działów.

pozytywnie oceniono korzystanie przez 
prezesa ZUs z ustawowych uprawnień do 
odraczania terminów płatności, rozkłada-
nia należności na raty i umarzania należ-
ności z tytułu składek. Jednak podsys-
temy informatyczne w oddziałach ZUs, 
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Źródło: Dane ZUS.

Rysunek 3. Wskaźnik efektywności egzekucji ZUS i US
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obsługujące i wspierające proces udzielania 
ulg w spłacie należnych składek, nie dawa-
ły możliwości generowania listy płatników 
niewywiązujących się z warunków spłaty. 
Śledzenie przebiegu realizacji układów ra-
talnych i odroczeń terminu płatności skła-
dek było więc utrudnione. Żadna z wyko-
rzystywanych w ZUs aplikacji nie dawała 
możliwości skutecznej bieżącej obserwa-
cji procesu egzekucji, na przykład przez 
automatyczne generowanie list płatników 
zalegających z płatnościami. Utrudniało 
to oddziałom prawidłowe zarządzanie na-
leżnościami i podejmowanie stosownych 
działań, a centrali ZUs skuteczne śledze-
nie samego procesu egzekucji.

Ustalenia w oddziałach ZUS
Ujawnione podczas kontroli w oddziałach 
ZUs nieprawidłowości w dochodzeniu 
wierzytelności z tytułu składek nie były 
powszechne. 

Zgodnie ze statutem ZUs13, do podsta-
wowego zakresu rzeczowych działań od-
działów należy dochodzenie należnych 
składek i opłat. warunkiem umożliwia-
jącym natychmiastowe wdrożenie czyn-
ności egzekucyjnych wobec zalegających 
z wnoszeniem składek jest wiedza o fak-
tycznym stanie zadłużenia płatników w ob-
szarze działania danego oddziału. oddziały 
ZUs nie posiadały jednak pełnej informa-
cji o stanie zadłużenia, w związku z czym 
rzeczywiste zobowiązania płatników były 

w stanie wykazać jedynie dla zadłużenia 
powstałego do końca 1998 r., ewidencjono-
wanego w podsystemie ars, to jest z okre-
su sprzed reformy systemu emerytalnego. 

wprowadzona w 1999 r. centralizacja 
gromadzenia danych spowodowała, że skła-
dane przez płatników dokumenty zgło-
szeniowe i rozliczeniowe ewidencjono-
wane były w kompleksowym systemie 
Informatycznym	(KSI)	poza	oddziała-
mi. Dokonywane przez płatników wpła-
ty składek były również przekazywane 
bezpośrednio na rachunki centrali ZUs. 
Brak	pełnej	funkcjonalności	KSI	skutko-
wał więc brakiem pełnej informacji o rze-
czywistym stanie zobowiązań płatników. 
w rezultacie miało to wpływ na skutecz-
ność dochodzenia należności oraz wydłu-
żało proces egzekucji14.

Dane o stanie zobowiązań płatników 
składek obsługiwanych przez oddziały 
ZUs były jedynie danymi szacunkowy-
mi. oddziały nie dysponowały narzędzia-
mi, które w sposób kompleksowy i bez-
sporny wskazywałyby rzeczywisty stan 
zadłużenia wszystkich płatników, bez 
konieczności jego weryfikacji przez pra-
cowników oddziału. aplikacje, o których 
wspomniano wyżej, umożliwiały jedynie 
w stopniu dostatecznym bieżące śledzenie 
procesu egzekucji. ponadto żadna z tych 
aplikacji nie umożliwiała samodzielne-
go typowania płatników do prowadzenia 
czynności egzekucyjnych lub tak zwanego 

13 §10 ust. 1 pkt 5 statutu ZUS.
14 W procesie egzekucji należności w oddziałach ZUS wykorzystywano cztery aplikacje: FW – moduł obsłu-

gi tytułów wykonawczych (budowana i modyfikowana od 2002 r. w ramach KSI); ARS – Automatyczne 
Rozliczanie Składek (pochodząca z początku lat 90, tj. sprzed reformy systemu emerytalnego w 1999 r.); 
BW – Brak Wpłat (zbudowana w ramach KSI) oraz PTW – Przeglądarka Tytułów Wykonawczych (skiero-
wanych do urzędów skarbowych, udostępniona od maja 2013 r.).
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poszukiwania kont z zadłużeniem dojrza-
łym do egzekucji.

szacowanie kwot zadłużenia w oddzia-
łach opierało się na danych otrzymywa-
nych z centrali ZUs w okresie od września 
2009 r. do lutego 2013 r. – tak zwanych list 
szacowanych zaległości. Były one genero-
wane średnio co kilka miesięcy (3-5) i za-
wierały dane wszystkich płatników przy-
pisanych do oddziału ZUs. na podstawie 
tych list pracownicy oddziałów weryfiko-
wali konta płatników w celu ustalenia ich 
rzeczywistego salda. Dopiero po dokona-
nej weryfikacji i ustaleniu zaległości mogły 
być podejmowane działania egzekucyjne.

stan zobowiązań (zadłużenia) płatni-
ków składek przekazywany na listach sza-
cowanych zaległości nie odzwierciedlał 
rzeczywistego stanu zadłużenia i nie za-
wierał rzetelnej informacji o faktycznej 
liczbie wystawionych tytułów.

w wyniku badania akt dłużników, ujmo-
wanych w systemie jako płatnicy, wobec 
których nie prowadzono żadnych działań 
egzekucyjnych, stwierdzono, że w więk-
szości wypadków postępowania egzeku-
cyjne były faktycznie prowadzone lub za-
kończone. Ujawniono cztery przypadki 
faktycznego niepodjęcia działań egzeku-
cyjnych, czym naruszono obowiązujące 
przepisy prawa15, zgodnie z którymi nie-
opłacone w terminie należności z tytu-
łu składek podlegają ściągnięciu w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji lub egzekucji sądowej.

Badanie losowo wybranej dokumenta-
cji z postępowań egzekucyjnych (po 30 

spraw w każdym z oddziałów, o najwyż-
szej wartości kwotowej, według podziału 
z adnotacją: ściągnięcia zaległych składek, 
zwróconych wskutek nieściągalności, wy-
cofanych lub zwróconych bez realizacji na-
leżności oraz zrealizowanych w inny spo-
sób – egzekucja sądowa prowadzona przez 
komornika) wykazało, że były one na ogół 
prowadzone prawidłowo. stwierdzono, że 
dyrektorzy oddziałów sprawowali bieżą-
cy nadzór nad prawidłowością postępo-
wań egzekucyjnych. Zadanie to wykony-
wały między innymi wydziały kontroli 
wewnętrznej, według ustalonego wcze-
śniej harmonogramu kontroli. w wyniku 
stwierdzenia nieprawidłowości wydawa-
no zalecenia ich usunięcia.

również na bieżąco diagnozowano i prze-
ciwdziałano (we współpracy z innymi in-
stytucjami) występowaniu negatywnych 
zjawisk, takich jak unikanie płacenia skła-
dek. realizowano to w ramach zaleceń 
i wytycznych centrali ZUs oraz działań 
własnych.

wśród działań własnych istotnym ele-
mentem było określanie obszarów ryzyka: 
zawieranie z pracownikami umów cywil-
noprawnych, nieopłacanie składek przez 
płatników prowadzących jednoosobo-
wo działalność gospodarczą, wyrejestro-
wywanie się z ubezpieczeń społecznych 
w związku z zawieraniem fikcyjnych umów 
o pracę w innych państwach członkow-
skich UE. w następstwie zdiagnozowa-
nia ryzyka, w obszarach tych prowadzono 
postępowania wyjaśniające lub kontrolne 
w trybie doraźnym. kontrole obejmowały 

15 Art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
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sprawdzenie prawidłowości i rzetelności 
obliczania, potrącania i opłacania składek 
oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecz-
nych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Dysponowanie przez oddziały ZUs je-
dynie szacunkowymi danymi o stanie na-
leżności z tytułu składek oraz brak na-
rzędzi, które kompleksowo i bezspornie 
wskazywałyby rzeczywisty stan zadłużenia  
wszystkich płatników, bez konieczno-
ści jego weryfikowania, utrudniały jed-
nak prawidłowe zarządzanie tymi należ-
nościami, w tym podejmowanie działań 
egzekucyjnych.

występowanie opóźnień w prowadzeniu 
własnej egzekucji administracyjnej stwier-
dzono w 12 oddziałach ZUs (75% obję-
tych kontrolą). przyczyną było duże ob-
ciążenie pracą służb zajmujących się  
dochodzeniem należności z tytułu skła-
dek, spowodowane znaczną liczbą kont 
płatników do rozliczenia przypadających 
na jednego pracownika.

Do zobowiązanych wysyłane były upo-
mnienia informujące o zagrożeniu wszczę-
cia egzekucji po upływie terminu sied-
miu dni od dnia jego doręczenia16. według 
wewnętrznych wytycznych17, kierowanie 
należności do przymusowego dochodze-
nia powinno odbywać się raz na kwartał, 
a częstotliwość rozliczania kont aktyw-
nych – raz na trzy miesiące. opóźnienia 
w wysyłaniu upomnień do zobowiąza-
nych stwierdzono w 9 oddziałach ZUs 

(56,3% objętych kontrolą), przy czym licz-
ba spraw, w których stwierdzono niepra-
widłowości wyniosła w tych oddziałach 
od 1 do 11 zbadanych (od 3% do 36,7%). 
termin wskazany w wewnętrznych wy-
tycznych ZUs18 nakazywał wystawienie 
tytułu wykonawczego do 45 dni od daty 
doręczenia upomnienia lub uprawomocnie-
nia się decyzji określającej wysokość zadłu-
żenia. przekroczenie tego terminu stwier-
dzono w 10 oddziałach ZUs (62,5% ob-
jętych kontrolą), przy czym liczba spraw 
wyniosła od 2 do 12 zbadanych (od 0,6% 
do 40% zbadanych).

po stwierdzeniu przez oddział ZUs nie-
skuteczności własnego postępowania eg-
zekucyjnego postępowanie to powinno 
być przekazane do naczelnika właściwe-
go urzędu skarbowego do dalszego pro-
wadzenia, wraz z kompletem dokumen-
tacji19. opóźnienia (od 10% do 45% zba-
danych spraw) w przekazywaniu tytułów 
wykonawczych do urzędów skarbowych 
stwierdzono w 4 oddziałach ZUs (25% ob-
jętych kontrolą); w sprawach tych nie wy-
stąpiły okoliczności uzasadniające zwło-
kę. opóźnienia w przekazywaniu doku-
mentacji z postępowania egzekucyjnego 
w przypadku zbiegu egzekucji ujawniono 
w 4 oddziałach ZUs (25% objętych kon-
trolą), przy czym liczba spraw wyniosła 
od 1 do 6 zbadanych. pojedyncze sytu-
acje przekazywania do właściwego urzę-
du skarbowego tytułów wykonawczych 

16 § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU.2001.137.1541 ze zm.).

17 Określonych przez ZUS w Standardach rozliczeń kont płatników składek (obowiązują od 1.06.2012 r.).
18 Termin określony zarządzeniem Prezesa ZUS nr 10 z 28.01.2013 r.
19 § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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zawierających wady prawne uniemożliwia-
jące dalsze prowadzenie skutecznej egze-
kucji miały miejsce w 2 oddziałach ZUs 
(12,5% objętych kontrolą). stwierdzono 
także kierowanie spraw o dalsze prowadze-
nie postępowania egzekucyjnego do nie-
właściwego urzędu skarbowego – w 2 od-
działach ZUs (12,5% objętych kontrolą).

przy korzystaniu z uprawnień w zakre-
sie umarzania, odraczania i rozkładania 
na raty należności z tytułu składek ZUs 
kierował się postanowieniami obowiązu-
jących przepisów prawa20 oraz wewnętrz-
nymi wytycznymi21. Dokumentacja z po-
stępowań o udzielenie ulgi w spłacie na-
leżności była kompletna w zakresie oceny 
możliwości płatniczych płatnika ubiegają-
cego się o przyznanie ulgi. każde z postę-
powań było analizowane przez powołane 
w tym celu w oddziałach komisje opiniu-
jące. Układami ratalnymi nie obejmowano 
należności przeterminowanych. Umorzeń 
należności dokonywano w sytuacji całkowi-
tej ich nieściągalności. Uchybienia stwier-
dzono jedynie w dwóch oddziałach ZUs.

systemy informatyczne w oddziałach 
ZUs, służące do obsługi i wspierania pro-
cesu udzielania ulg w spłacie należnych 
składek, nie dają możliwości generowa-
nia listy płatników niewywiązujących się 
z warunków spłaty należności. tym samym 

śledzenie przebiegu realizacji układów ra-
talnych oraz odroczeń terminu płatności 
składek jest znacznie utrudnione – odbywa 
się przez comiesięczne rozliczanie wpłat 
i jest czynnością ściśle związaną z rozli-
czaniem konta płatnika składek. aplikacje 
Elektroniczna Ewidencja wniosków (Ew) 
i ars22 umożliwiają jedynie generowanie 
na poziomie oddziału listy płatników, któ-
rym ulgi zostały udzielone.

Ustalenia  
w urzędach skarbowych
Ujawnione nieprawidłowości dotyczy-
ły głównie: opóźnień w prowadzeniu po-
stępowań egzekucyjnych należności ZUs 
z tytułu składek na ubezpieczenia społecz-
ne; niewykorzystywania wszystkich do-
stępnych instrumentów prawnych; póź-
nego lub nierzetelnego dokumentowania 
czynności w podsystemie Egapoltax oraz 
niewłaściwego rozliczania z ZUs wyegze-
kwowanych wierzytelności.

w odniesieniu do terminów w prowa-
dzeniu postępowania egzekucyjnego za-
stosowanie mają przepisy k.p.a., z których 
wynika, że organy administracyjne obo-
wiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej 
zwłoki23. Załatwienie sprawy powinno na-
stąpić nie później niż w ciągu miesiąca, 
a sprawy szczególnie skomplikowanej nie 

20 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 31.07.2003 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (DzU.2003.141.1365).

21 Instrukcja w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobiera-
nych przez ZUS, wprowadzona uchwałą nr 12/2010 Zarządu ZUS z 27.01.2010 r., zmieniona uchwałą 
nr 13/2011 z 30.03.2011 r. oraz Jednolite standardy udzielania ulg i umorzeń należności z tytułu składek, 
z 1.04.2010 r.

22 EW – przez zastosowanie odpowiedniego filtru; ARS – przez sporządzenie wydruku Rejestr zawartych 
układów ratalnych.

23 Art. 35 § 1 k.p.a.
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później niż w ciągu dwóch miesięcy24 od 
dnia wszczęcia postępowania25. Minister 
Finansów zobowiązał naczelników urzę-
dów skarbowych26 do zapewnienia efek-
tywnego i sprawnego prowadzenia postę-
powań egzekucyjnych. 

występowanie opóźnień w prowadze-
niu postępowań egzekucyjnych należno-
ści ZUs z tytułu składek na ubezpiecze-
nia społeczne stwierdzono w 13 urzędach 
(81,3%	objętych	kontrolą).	Ich	przyczyną	
był głównie wzrost (w porównaniu z lata-
mi ubiegłymi) liczby tytułów wykonaw-
czych do realizacji przy niezmienionym 
stanie zatrudnienia w komórkach egze-
kucji, a także wzrost liczby przydziela-
nych poborcom skarbowym dodatkowych 
zadań. ponadto większość kierowanych 
przez ZUs tytułów odnosiła się do tak 
zwanych trudnych dłużników, niedyspo-
nujących majątkiem, z którego możliwe 
byłoby prowadzenie przez urzędy skar-
bowe skutecznej egzekucji, i w stosunku 
do których Zakład wyczerpał możliwo-
ści prowadzenia działań egzekucyjnych. 

opóźnienia w nadawaniu biegu tytu-
łom wykonawczym z ZUs miały miejsce  
w 3 urzędach (18,8% objętych kontrolą), 
przy czym liczba spraw, w których wystąpi-
ły nieprawidłowości wyniosła od 3 do 207 
(od 5% do 34,3% zbadanych). przypadki 

opieszałego (od 13,3% do 55% zbadanych) 
rozpoczęcia czynności egzekucyjnych po 
wydaniu postanowienia o skierowaniu ty-
tułu do egzekucji stwierdzono w 11 urzę-
dach skarbowych (68,8% objętych kon-
trolą). także w 11 urzędach skarbowych 
(68,8% objętych kontrolą) ujawniono nie-
uzasadnione przerwy w czynnościach eg-
zekucyjnych lub brak jakichkolwiek dzia-
łań egzekucyjnych (od 13,3% do 100% zba-
danych).

w toku postępowania egzekucyjnego na 
ogół korzystano ze wszystkich przewidzia-
nych prawem możliwości. niemniej jednak 
w 5 urzędach skarbowych (31,3% objętych 
kontrolą) nie w pełni stosowano dostęp-
ne instrumenty prawne przy dochodzeniu 
należności (do 16,7% zbadanych spraw).

kontrola ujawniła późne lub nierzetel-
ne dokumentowanie (do 55% zbadanych 
spraw) czynności z postępowania egzeku-
cyjnego w podsystemie Egapoltax, który 
wspomaga informatycznie działy egze-
kucyjne administracji skarbowej przez 
umożliwienie rejestracji tytułów pocho-
dzących z własnego urzędu, jak również 
z ZUs i innych organów. nieprawidłowości 
odnotowano w 10 urzędach skarbowych 
(62,5% objętych kontrolą). Dotyczyły one 
głównie opóźnień we wprowadzaniu da-
nych do podsystemu lub błędnych zapisów.

24 Jw., art. 35 § 3.
25 Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowią, że egzekucja administracyjna 

może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu wykonania obowiązku przez zobowiązanego, 
uprzednio przesłał mu pisemne upomnienie zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagroże-
niem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią  
inaczej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie siedmiu dni od dnia doręcze-
nia tego upomnienia. Artykuł 15 § 1 ustawy, jak również przepisy wykonawcze do ustawy, nie określa-
ją precyzyjnie terminów wszczęcia postępowania i podejmowania kolejnych czynności egzekucyjnych.

26 Wytyczne pn. Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie re-
alizacji polityki finansowej państwa oraz wytyczne do ich realizacji na 2012 r. i 2013 r.
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w procesie egzekucji nie wszystkie 
należności ZUs były przez naczelników 
urzędów skarbowych dzielone propor-
cjonalnie do wyegzekwowanych kwot na  
należności ZUs i należności podatkowe. 
nieproporcjonalny podział wyegzekwowa-
nych kwot (do 30% zbadanych) odnotowa-
no w 5 urzędach skarbowych (31,3% ob-
jętych kontrolą). Ustalono również, że nie 
zawsze wyegzekwowane wierzytelności 
ZUs były bezzwłocznie odprowadzane na 
rachunek Zakładu; ujawniono jednostkowe 
sytuacje opóźnień w 4 urzędach skarbo-
wych (25% objętych badaniem) w odpro-
wadzaniu środków pieniężnych wyegze-
kwowanych przez poborców skarbowych. 

w 3 urzędach skarbowych stwierdzono 
pojedyncze przypadki przekazywania akt 
ze zwłoką w sytuacji gdy nastąpiła zmiana 
organu egzekucyjnego, na przykład w wy-
niku zbiegu egzekucji lub zmiany miejsca 
prowadzenia sprawy.

Wnioski
Działania egzekucyjne należności z ty-
tułu składek na ubezpieczenia społeczne  
charakteryzowała tendencja wzrosto-
wa, o czym świadczyła kwota objętych 
nimi zaległości. w ostatnich dwóch  
latach wzrosła też kwota składek nieob-
jętych bieżącymi działaniami egzeku-
cyjnymi. wielkość kwot odzyskanych,  
zdaniem	NIK,	nie	może	być	jednak	mia-
rodajną podstawą do oceny skuteczno-
ści działań egzekucyjnych, nie można 
jej bowiem odnieść do całkowitej kwoty 

zadłużenia. Do czerwca 2013 r., kiedy za-
kończono wdrażanie nowego oprogramo-
wania wspomagającego rozliczenia z płat-
nikami składek, struktura i funkcje opro-
gramowania użytkowanego od 1999 r. 
nie pozwalały na ustalenie rzeczywistej 
globalnej kwoty zadłużenia, zatem do 
celów sprawozdawczych była ona szaco-
wana. wdrożenie nowego oprogramowa-
nia stworzyło warunki do zweryfikowa-
nia danych na indywidualnych kontach 
płatników, z wykorzystaniem informacji 
wprowadzonych do baz danych systemów 
dotychczas użytkowanych. od pozytyw-
nego zakończenia tej operacji (planowa-
ny termin: połowa 2015 r.) uzależnione 
jest dysponowanie przez ZUs jednolitą 
i kompletną ewidencją analityczną o sta-
nie rozliczeń z płatnikami, a tym samym 
ustalenie rzeczywistej ogólnej kwoty za-
dłużenia. szacowanie zadłużenia w latach 
poprzednich nie oddawało w pełni skali 
zjawiska, a zatem skuteczność egzekucji 
należności nie ma rzeczywistego poziomu 
odniesienia. na dotrzymanie tego terminu 
może mieć jednak wpływ potrzeba dosto-
sowania ZUs do nowych zadań, mających 
związek z reformą systemu emerytalne-
go z grudnia 2013 r.27. Fakty te uzasadnia-
ją adresowany do prezesa ZUs wniosek 
o ustalenie faktycznego globalnego stanu 
zadłużenia płatników z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne, a także o zinten-
syfikowanie prac nad ukończeniem jed-
nolitej i kompletnej ewidencji analitycz-
nej rozliczeń z płatnikami.

27 Ustawa z 6.12.2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (DzU.2013.1717).
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wydłużony proces ustalania stanu za-
dłużenia, a następnie potrzeba jego we-
ryfikacji w oddziałach ZUs, przesuwały 
w czasie podejmowanie pierwszych czyn-
ności egzekucyjnych. sprzyjały temu we-
wnętrzne procedury, określające terminy 
rozliczeń na kontach płatników i wystawia-
nia tytułów. Mając na uwadze techniczne 
uwarunkowania procesu dochodzenia na-
leżności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne,	NIK	wskazuje	jednocześnie	na	
potrzebę zintensyfikowania przez Zarząd 
ZUs nadzoru nad jednostkami organiza-
cyjnymi Zakładu uczestniczącymi w pro-
cesie egzekucji. Ma to na celu zwiększe-
nie skuteczności poboru zaległych składek 
przez: zapewnienie terminowego wysta-
wiania tytułów i wszczynania postępo-
wań, wyeliminowanie opóźnień w podej-
mowaniu poszczególnych czynności eg-
zekucyjnych; korzystanie z uprawnień do 
kontroli dłużników dla ustalenia ich sytu-
acji majątkowej; wyeliminowanie opóźnień 
w przekazywaniu spraw innym organom 
egzekucyjnym, w tym niezwłoczne prze-
kazywanie tytułów naczelnikom urzędów 
skarbowych w przypadkach bezskutecz-
ności własnej egzekucji. warto zauważyć, 
że zmniejszenie – w wyniku zintensyfiko-
wania czynności egzekucyjnych – przykła-
dowo o jeden punkt procentowy ogólnej 
kwoty należności ZUs z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne spowodowa-
łoby uzyskanie dodatkowych wpływów 
dla poszczególnych lat okresu 2010–2013 

(I półrocze)	odpowiednio	w wysokości	
około: 340 mln zł, 320 mln zł, 340 mln zł 
oraz 530 mln zł, a tym samym zmniejszyły-
by się potrzeby pożyczkowe dla Funduszu 
Ubezpieczeń społecznych. 

Ustalenia kontroli wskazują także na 
potrzebę zintensyfikowania przez ZUs 
współpracy z urzędami skarbowymi w celu 
zwiększenia skuteczności egzekucji wie-
rzytelności Zakładu, prowadzonej przez 
te	urzędy.	Zdaniem	NIK,	efektywność	
współpracy ZUs i urzędów skarbowych 
powinna stać się przedmiotem analizy 
i podjęcia przez Ministra pracy i polityki 
społecznej oraz Ministra Finansów działań 
zmierzających do stałej obserwacji skutecz-
ności egzekucji prowadzonej przez urzę-
dy skarbowe na rzecz ZUs. na potrzebę  
tę wskazują dowiedzione przez kontrolę: 
podejmowanie ze zwłoką czynności eg-
zekucyjnych w stosunku do otrzymywa-
nych z ZUs tytułów; nieprzestrzeganie 
zasad podziału wyegzekwowanych na-
leżności, jak też obowiązku rzetelnego 
i bieżącego dokumentowania podejmo-
wanych czynności; niewykorzystywanie 
wszystkich środków egzekucyjnych w po-
stępowaniach prowadzonych przez urzę-
dy skarbowe.
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