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Zygmunt Kukuła

Zagrożenie przestępczością 
socjalną w obszarze 
ubezpieczeń społecznych

Artykuł przedstawia nieznaną dotąd szerszemu odbiorcy problematykę przestępczości so-
cjalnej, z którą boryka się m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz założeń teoretycz-
nych koncepcji przestępczości socjalnej prezentuje skróconą wersję badań ogólnokrajowych 
nad przypadkami przestępstw, ujawnianych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w latach 

– . Badania obejmowały geografi ę zjawiska przestępczości i jego natężenie w czasie, 
rodzaje ujawnionych przestępstw, rodzaje wyłudzonych świadczeń, straty majątkowe powstałe 
w wyniku popełnionych przestępstw, sposoby ujawniania przestępstw, informacje o sprawcach 
przestępstw oraz skrót najważniejszych wniosków końcowych. Jest to pierwsze w Polsce 
kompleksowe badanie dotyczące przestępczości socjalnej jako takiej.
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. Wprowadzenie

Każda sfera aktywności państwa, zwłaszcza jeśli jest ona powiązana z wydatkowaniem 
środków publicznych, co do zasady zawsze rodzi pokusę nadużyć. Obszar ubezpieczeń 
społecznych nie należy tu niestety do wyjątków. Nadużycia polegają nie tylko na popeł-
nianiu przestępstw sensu stricto, ale i na wykorzystywaniu niewłaściwie zredagowanych 
przepisów do swoich partykularnych interesów, co jednak samo w sobie choć jest wąt-
pliwe etycznie, nie prowadzi do naruszenia prawa i uruchomienia odpowiedzialności 
karnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest wiodącą w Polsce jednostką organizacyjną 
ubezpieczeń społecznych obok mniejszych, takich jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego czy odrębne systemy emerytalne służb mundurowych, prokuratorów i sę-
dziów. Z racji swojej dominującej pozycji gromadzi największą rzeszę ubezpieczonych, 
dlatego proporcjonalnie są mu przyznawane największe środki budżetowe, przeznaczo-
ne na wypłatę świadczeń. Wśród świadczeniobiorców zawsze znajdzie się grupa, która 
w nieuczciwy sposób stara się sięgnąć po nienależne jej świadczenia.

Stan naszej wiedzy na temat przestępstw i patologii występujących w działalności 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dawna jest bardzo niski. Problematyka z tego 
zakresu była dotąd właściwie nieobecna w literaturze prawa karnego, choć np. tematyce 
nienależnych świadczeń poświęcono więcej uwagi zarówno w doktrynie, jak i orzeczni-
ctwie cywilistycznym 1. Zarówno w poprzednim ustroju społeczno-gospodarczym, jak 
i po 1989 r. nie podejmowano prób mających na celu oszacowanie skali takiej przestęp-
czości. Jak dotąd mogliśmy czerpać fragmentaryczną wiedzę na temat rzeczywistych 
zagrożeń przestępczością na styku świadczeniobiorcy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
tylko z doniesień prasowych. Jest to jednak wiedza niepełna, ograniczająca się wyłącznie 
do upubliczniania najgłośniejszych afer, z którymi zetknęły się organy ścigania i wymiar 
sprawiedliwości w danym czasie.

Obszarem moich zainteresowań badawczych od kilkunastu lat stała się przestępczość 
socjalna, nieznane dotąd pojęcie w naszym prawie karnym i w naukach pomocniczych 
prawa karnego takich jak np. kryminologia. Pod względem zakresu pojęcie to odnosi się 
również do działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Brak jakiejkolwiek wiedzy 
o tym zjawisku przyczynił się bezpośrednio do podjęcia wysiłków mających na celu zba-
danie rzeczywistej skali zagrożenia. Jednym z podmiotów objętych badaniem był także 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wyniki przedstawione zostaną w dalszej części opra-
cowania, lecz z powodu ograniczonych ram tego typu publikacji tylko w wersji skróconej.

1 Zob. szerzej na ten temat; R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007; 
I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie nienależnego świadczenia w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników, „Praca 
i Zabezpieczenie Społeczne” 1987, nr 7; T. Szymanek, S. Szymańska, Pojęcie nienależnego świadczenia w ujęciu ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników oraz w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społecz-
ne” 1987, nr 12; I. Sierocka, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2009 r., I UZP 10/09, OSP 2011, 
nr 7–8; R. Sadlik, Zwrot nienależnych świadczeń pobranych z ubezpieczeń społecznych, „Służba Pracownicza” 2009, nr 11; 
B. Gudowska, Zwrot nienależnych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, cz. 2, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 
8; R. Babińska, Pojęcie i błąd organu rentowego lub odwoławczego, „Państwo i Prawo” 2005, nr 12.
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Prezentacja ustaleń badawczych poprzedzona musi jednak zostać wprowadzeniem 
w teoretyczną koncepcję przestępczości socjalnej, na której oparto empiryczne ustalenia 
potrzebne do zdiagnozowania rzeczywistości. Omówione zostaną defi nicja przestępczości 
socjalnej, jak również scharakteryzowane najważniejsze czynniki sprzyjające jej powsta-
niu i utrzymywaniu się. W pewnym stopniu odnoszą się one bezpośrednio do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych jako jednej z kilku instytucji socjalnych, a sama dziedzina 
wymaga wciąż poszerzenia obszaru badawczego.

. Koncepcja przestępczości socjalnej
Przestępczość socjalna – a taka nazwa najdokładniej oddaje charakter opisywanego 
zjawiska – narodziła się już w momencie, gdy państwa jako takie podejmowały pierwsze 
wysiłki ukierunkowane na wsparcie ludzi ubogich pozbawionych źródła utrzymania, 
co miało miejsce mniej więcej w początkach XIX w. Takie działania inicjowano najpierw 
w krajach Europy Zachodniej, przede wszystkim w Anglii i Francji, a w późniejszych 
latach w Niemczech pod rządami Otto von Bismarcka. Istotnym katalizatorem tego 
procesu okazał się szybki rozwój przemysłu, który przyczynił się do powstania organi-
zacji pracowniczych, które wymusiły uruchomienie nowych form pomocy fi nansowej 
ze strony państwa, chociażby w postaci zasiłków przyznawanych z tytułu pozostawania 
bez pracy i innych związanych z tym świadczeń. Rozbudowany z upływem kolejnych 
dziesięcioleci katalog pomocy państwowej w naturalny sposób umożliwiał potencjalne 
nadużycia. Masowe korzystanie z tych świadczeń z konieczności musiało pociągać za 
sobą wzrost przestępstw tego rodzaju 2.

W literaturze przedmiotu brakuje informacji pozwalających poznać skalę i główne 
kierunki zagrożeń przestępczością socjalną w dwudziestoleciu międzywojennym, jednak 
nie należy mieć złudzeń, że takie przypadki w II Rzeczypospolitej nie występowały. 
W okresie powojennym symptomy świadczące o jej istnieniu pojawiły się na długo przed 
utworzeniem zrębów nowego ustroju społeczno-gospodarczego. Przybierały one w tym 
czasie inną postać, słabiej rozwiniętą wobec braku odpowiedniego gruntu w podstawach 
ekonomicznego rozwoju państwa. Nieprawidłowości dało się zaobserwować przy okazji 
wypłat świadczeń chorobowych dla pracowników, a pierwsze środki przeciwdziałania 
zamieszczono w uchwalonej 6 czerwca 1958 r. ustawie o zwalczaniu nadużyć w zakresie 
wykorzystywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy 3. Ustawa nie zawierała 
przepisów karnych, wskazując jednak wyraźnie jeden kierunek występujących wów-
czas zagrożeń dla instytucji socjalnych PRL – wykorzystywanie zwolnień lekarskich 
od pracy dla celów niezwiązanych z  leczeniem i pobieranie na tej podstawie zasiłku 
chorobowego.

2 Z. Kukuła, Prawo karne wobec przestępczości socjalnej, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 11, s. 311.
3 Tekst jednolity: Dz.U. z 1968 r. nr 7, poz. 43.
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Zamieszczone uwagi stanowią swoisty pomost pozwalający na omówienie koncepcji 
przestępczości socjalnej i przedstawienie jej defi nicji. W dorobku literatury prawniczej 
oraz kryminologii natrafi amy na utrwalone i powszechnie już akceptowane określenia 
różnych specyfi cznych kategorii przestępczości. Do powszechnego słownictwa weszły 
terminy związane z przestępczością gospodarczą, bankową, ubezpieczeniową, kompu-
terową, internetową, nie można więc w tej sytuacji odmówić prawa do posługiwania się 
nazwą przestępczość socjalna. O istnieniu przestępstw w sferze świadczeń socjalnych 
pośrednio można wnioskować, śledząc uważnie katalog przestępstw gospodarczych 
ujętych w załączniku do Zaleceń Rady Europy nr R 81/12 dotyczącego przestępstw 
gospodarczych 4. Wśród przestępstw gospodarczych kolejno wymienia się m.in. uchyla-
nie się przez przedsiębiorstwa od obowiązku ubezpieczeń socjalnych. Opierając się na 
tej przesłance można zgodzić się z tezą, według której przestępczość socjalna w swoich 
założeniach stanowi szczególną odmianę – szeroko rozumianej – przestępczości gospo-
darczej. Należy zatem przyjąć, że przestępczość socjalna stanowi odmianę przestępczości 
gospodarczej.

Sprawcą przestępstwa socjalnego może być zarówno bezrobotny pobierający niena-
leżny mu zasiłek, jak również osoba zatrudniona, wyłączona w ten sposób ze świadczeń 
przeznaczonych dla bezrobotnych, która na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub 
dokumentów przedkładanych w instytucjach socjalnych oprócz wynagrodzenia pobierała 
także zasiłek dla bezrobotnych. Świadczenie socjalne jest bowiem następstwem inicjatywy 
zainteresowanej osoby, skierowanej do właściwej instytucji socjalnej. Dla uznania tego 
typu zachowań za element przestępczości socjalnej wystarcza jednorazowe działanie. 
Ofi arą jest jedna z instytucji zajmujących się wyłącznie przyznawaniem pomocy państwo-
wej tym jednostkom, które w świetle obowiązujących przepisów są do niej uprawnione, 
a więc pomoc społeczna, urzędy pracy, ZUS i PFRON. Z tego zakresu podmiotowego 
wykluczone zostały zakłady pracy, które wprawdzie świadczą w pewnych wypadkach 
pomoc prawie identyczną w swojej treści z tą, którą oferują instytucje socjalne, ale jest ona 
skierowana wyłącznie do własnych pracowników jako następstwo trwającego stosunku 
pracy. Osoba „z zewnątrz” nie otrzyma takiej pomocy.

Podstawowy, choć wcale nie jedyny sposób działania sprawcy przestępstwa jest oszu-
stwem zdefi niowanym w art. 286 § 1 k.k 5. Chcąc otrzymać nienależne wsparcie o cha-
rakterze socjalnym, musi on przekonać właściwą instytucję przy użyciu odpowiednich 
dowodów, że spełnia warunki wymagane do jej uzyskania. Dowody te muszą więc być 
nieprawdziwe, tym samym musi on wprowadzić instytucję socjalną w błąd albo też 
wykorzystać błąd wcześniej przez nią popełniony. W rezultacie powstanie następująca 
defi nicja przestępczości socjalnej: są to działania osób fi zycznych mające na celu zdobycie 
nienależnych im świadczeń materialnych wyczerpujące znamiona przestępstwa, polega-
jące na umyślnym wprowadzaniu w błąd lub wyzyskaniu błędu instytucji zajmujących 

4 Council of Europe, Legal Aff aires. Enonomic Crime, Strassbourg 1981.
5 Treść art. 286 § 1 „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporzą-

dzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.
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się dystrybucją środków budżetowych, przeznaczonych wyłącznie na pomoc lub wsparcie 
materialne dla osób zarówno posiadających źródła utrzymania, jak i pozbawionych ich 
czasowo lub na stałe. Swoim zasięgiem defi nicja obejmować będzie przypadki wejś-
cia w posiadanie mieszkań komunalnych i miejsc w domach pomocy społecznej bez 
rzeczywistej podstawy prawnej 6. Przedstawiona koncepcja umożliwia włączenie do 
defi nicji przestępczości socjalnej również przypadków wyłudzania przez pracodawców 
refundacji kosztów utworzenia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zaliczenie do prze-
stępstw socjalnych takich czynów znajduje swoje uzasadnienie, bowiem koszty urzą-
dzenia jednego tylko miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej są kilka, a przeważnie 
kilkadziesiąt razy wyższe od średniej kwoty wyłudzonego zasiłku, pociągają jednak za 
sobą dużo większe szkody, niedające się przełożyć na środki pieniężne. Przyczyniają 
się do kryzysu bądź utraty zaufania osób niepełnosprawnych do instytucji państwo-
wych i przedsiębiorców pośredniczących w procesie przywracania im pełnej społecznej 
przydatności 7.

. Ubezpieczenia społeczne obiektem 
przestępczych zachowań w przeszłości

Prowadzone dotychczas obserwacje potwierdziły, że przez ostatnie 26 lat odnotowano 
w całym kraju szereg przestępstw, w których dochodziło do wyłudzenia na dużą skalę 
świadczeń wypłacanych przez ZUS. Źródło wiedzy stanowią doniesienia prasowe, 
komunikaty organów ścigania i sądów oraz relacje z publicznie toczących się procesów 
karnych. Na tej podstawie można wstępnie określić główne kierunki zagrożeń dla ZUS, 
których skutkiem jest popełnianie przestępstw pociągających za sobą duże straty fi nan-
sowe. Bezspornie najbardziej zagrożony jest obszar przyznawania i wypłaty rent. Ponad 
połowa wszystkich ujawnionych do wiadomości publicznej informacji udowadnia, 
iż sprawcy przestępstw o charakterze socjalnym zainteresowani byli uzyskaniem tego 
rodzaju świadczenia. Już od lat 90. takie procedery były uprawiane w Wałbrzychu, cze-
mu sprzyjało masowe zamykanie kopalń węgla kamiennego, doprowadzające do tego, 
że mieszkańcy miasta tracili dotychczasowe źródło utrzymania. Skłaniało ich to do po-
szukiwania alternatywnego źródła stabilizacji fi nansowej upatrywanego w nienależnej 
rencie. W kolejnych latach wykrywano takie same przestępstwa w innych miejscach, 
takich jak Lublin, Zduńska Wola, Sosnowiec, Kielce, Gorzów Wielkopolski, Tarnów 
i tak dalej. Drugim pod względem częstości występowania okazywały się nadużycia 
w dziedzinie zasiłków chorobowych i pielęgnacyjnych zdobywanych drogą oszustwa, 
do których dochodziło m.in. w Przemyślu, Łodzi, Mielcu, Szczecinie. Jeszcze inne 

6 Z. Kukuła, Przestępczość socjalna, „Praca Socjalna” 2003, nr 4, s. 29–31.
7 Ibidem, s. 31.
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świadczenia uzyskiwane drogą przestępstwa to zasiłki pielęgnacyjne (Przemyśl), za-
siłki rehabilitacyjne (Szczecin), zasiłki pogrzebowe (Katowice, Bielsko-Biała) oraz 
renty rodzinne (Rybnik) 8. Dosyć popularnym zapewne i do dziś sposobem otrzy-
mywania prawa do zasiłku chorobowego było fi kcyjne zatrudnienie pracowników 
np. w sklepie sieciowym połączone z oferowaniem im dość wysokiego wynagrodze-
nia. Taki „pracownik” brał zwolnienie lekarskie od pracy, a ZUS wypłacał mu 80% 
pensji w ramach zasiłku chorobowego. Nie sposób szczegółowo wymienić wszystkich 
takich przypadków i metod działania w tym krótkim opracowaniu, dlatego kon-
centruje się ono na najistotniejszych kwestiach potwierdzających występowanie na 
dużą skalę przestępstw o charakterze socjalnym w działalności Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

. Przestępczość socjalna 
prowadzona na szkodę 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w świetle przeprowadzonych badań

W ramach indywidualnie podjętego projektu badawczego zajęto się m.in. zagrożeniem 
przestępczością na szkodę ZUS w okresie pięcioletnim, obejmującym lata 2010–2014. 
Dla celów poznawczych z centrali ZUS uzyskano niezbędny materiał zawierający po-
trzebne do prac studyjnych i analiz informacje pochodzące ze wszystkich oddziałów 
Zakładu na terenie kraju. Zawierają one schemat danych odnoszący się do 3475 złożonych 
do organów ścigania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na podstawie 
tego materiału przystąpiono do przeprowadzenia wnikliwej analizy, zwieńczonej opra-
cowaniem wniosków o rozmiarze zagrożenia przestępczością socjalną w ZUS w skali 
ogólnokrajowej na przestrzeni wspomnianego okresu. Z uwagi na ramy niniejszego opra-
cowania możliwe jest jedynie zwięzłe ich przedstawienie uwzględniające najważniejsze 
ustalenia faktyczne,  przynoszące podstawową wiedzę z tego zakresu 9.

. . Geografi a zjawiska i jego dynamika
Podstawowym zadaniem każdych przeprowadzanych badań jest prawidłowe ustalenie 
liczby popełnionych przestępstw oraz miejsc ich występowania. Sporządzone analizy po-
twierdziły, iż na przestrzeni badanego okresu najwięcej przestępstw zostało ujawnionych 

8 Ustalenia własne autora.
9 Pełny tekst zawierający wszystkie ustalenia badawcze, zamieszczony zostanie w przygotowywanej do wydania przez 

Wydawnictwo Difi n SA monografi i mojego autorstwa pt. Instytucje socjalne państwa w obliczu zagrożeń przestęp-
czością.
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i zgłoszonych organom ścigania w 2010 r. W następnych dwóch latach ich liczba zauwa-
żalnie spadła – o blisko 50%, w 2013 r. ponownie wzrosła, lecz nie osiągnęła już takiego 
poziomu jak w pierwszych latach badania.

Tabela 1. Dynamika przestępstw zgłoszonych przez ZUS w latach 2010–2014 
(według liczby zgłoszeń)

Rodzaj świadczeń
Lata

razem

Renty zagraniczne

Emerytury i renty krajowe

Zasiłki ogółem

Razem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

W obszarze rent zagranicznych, ze względu na znikomą liczbę stwierdzonych nadużyć, 
nie było możliwe wyciągnięcie dokładniejszych wniosków. Dane obejmujące naduży-
cia w obszarze emerytur i rent świadczą o tym, że spada ich dynamika w porównaniu 
z początkowym okresem objętym badaniem. Wyniki otrzymane w 2012 r. wskazują, iż 
był to spadek o blisko połowę. Kolejne dwa lata charakteryzują się stopniowym wzro-
stem liczby ujawnionych przestępstw, chociaż nie był on tak znaczący. Obszar zasiłków 
świadczy o innym ukształtowaniu i przebiegu dynamiki przestępstw. Otóż w począt-
kowym okresie niewysoki odsetek przestępstw zmniejszył się, co zahamowało dynami-
kę osiągniętą w 2013 r. W 2014 r. ich odsetek się podwoił w porównaniu z początko-
wym okresem.

Przechodząc do szerszej prezentacji ustaleń badawczych, rozpoczęto ją od przedsta-
wienia dynamiki wyłudzeń świadczeń emerytalno-rentowych, te bowiem najczęściej 
znajdowały się w orbicie zainteresowań sprawców, w odniesieniu do poszczególnych 
regionów kraju. Analiza przeprowadzona w tej dziedzinie uwidacznia, że najwięcej 
przestępstw zostało wykrytych w województwie lubelskim – 15,76%, a w dalszej ko-
lejności w kujawsko-pomorskim – 13,47%, świętokrzyskim – 12,86%, mazowieckim 
– 12,57%, śląskim – 12,15%, warmińsko-mazurskim – 8,64%, dolnośląskim – 7,99%, 
pomorskim – 4,57%, małopolskim – 4,51%, łódzkim – 3,06%. Zdecydowanie najrzadziej 
wystąpiły one w województwach wielkopolskim – 1,41%, lubuskim – 1,03%, podkar-
packim – 0,70%, zachodniopomorskim – 0,58%, podlaskim – 0,32% oraz opolskim – 
0,29% ogółu ujawnionych przestępstw. Z kolei w obszarze zasiłków dostrzeżono istotne 
zmiany w płaszczyźnie geografi cznej występowania przestępstw. Największy odsetek 
takich przypadków zanotowano w regionie łódzkim – 52,47% ogółu przestępstw, a dalej 
w dużo mniejszej skali w regionie śląskim – 6,86%, mazowieckim – 6,04%, kujawsko-
-pomorskim – 5,49%, dolnośląskim – 5,21%, lubelskim – 4,64%, małopolskim – 3,57%, 
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wielkopolskim – 3,29%, podkarpackim – 2,74%, pomorskim – 2,47%, warmińsko-
-mazurskim – 1,92%, lubuskim – 1,64%, zachodniopomorskim – 1,37%, świętokrzyskim 
– 1,09% W niewielkim stopniu zanotowano ich obecność w regionie opolskim – 0,82% 
i podlaskim – 0,27%.

. . Rodzaje ujawnionych przestępstw
Przekazane dane pozwoliły ustalić, że w związku z popełnionymi przestępstwami 
w działalności ZUS potwierdzono naruszenie kilkunastu przepisów części szczególnej 
kodeksu karnego. Znaczna ich część to naruszenia sporadyczne, z reguły dokonywane 
przy okazji popełnienia innych przestępstw (tzw. przestępstwa towarzyszące – ZK). 
Odnotowano 5 kategorii czynów zabronionych, których dokonano na przestrzeni 
całego objętego badaniem okresu. Tylko w odniesieniu do kilku z nich można mó-
wić o  trwałej i potwierdzonej materiałem empirycznym tendencji spadkowej, zaś 
w odniesieniu do większości z nich można stwierdzić wahania okresowego spadku 
i wzrostu. Rok 2013 jest datą graniczną – od tego momentu zaobserwowano wzrost 
liczby niektórych z nich. W większości przypadków zauważono tendencję zwyżkową 
w 2014 r. W ostatnich dwóch latach zanotowano większy odsetek prawie wszyst-
kich rodzajów przestępstw. W szczególny sposób odzwierciedlają to ustalenia pocho-
dzące z 2014 r.

Spośród wszystkich stwierdzonych przestępstw najliczniej reprezentowane były 
oszustwa klasyczne, powiązane w większości wypadków z przestępstwem narusze-
nia obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Z przeprowadzonych wyli-
czeń wynika, że stanowią one 78,10% wszystkich ujawnionych przestępstw. Następne 
w kolejności okazały się przypadki oszustw w stadium usiłowania, osiągając poziom 
7,50% ogółu. Jednym z częściej popełnianych przestępstw, występujących jednak 
samodzielnie, bez naruszania innych przepisów, okazywały się przypadki fałszerstw 
dokumentów z art. 270 k.k., stanowiąc 5,12% wszystkich przestępstw występują-
cych w Zakładzie w badanym okresie. W mniejszej skali odnotowano przestępstwa 
fałszerstw dokumentów tworzące element składowy oszustwa, przy zastosowaniu 
do nich konstrukcji prawnej rzeczywistego zbiegu przepisów ustawy, czyli art. 286 
§ 1 k.k. i art. 270 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. (tzw. jeden czyn – ZK), co stanowi 
4,08% ogółu wszystkich ujawnionych przestępstw. Same oszustwa kwalifi kowane 
wyłącznie na podstawie art. 286 § 1 k.k. tworzyły zbiorowość na pułapie 3,32%. Po-
zostałe ze stwierdzonych przypadków naruszeń kodeksu karnego, nie zdołały prze-
kroczyć poziomu 1% ogółu. Prezentując osiągnięty rezultat badawczy, należy ująć 
jego wynik według następującego porządku: art. 218 k.k. – stanowił 0,35%, art. 271 
§ 3 k.k. – 0,29%, art. 284 k.k. (wykazany w związku z naruszeniem art. 218 k.k.) – sta-
nowił 0,23%, art. 219 k.k. – 0,17%, art. 233 § 1 k.k. – 0,14%, art. 233 § 6 k.k. – 0,14%, 
art. 231 § 2 k.k. – 0,11%, art. 231 § 1 k.k. – 0,08%, art. 276 k.k. – 0,05%, art. 229 – 0,05%, 
art. 272 k.k. – 0,02%.
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Tabela 2. Rodzaje przestępstw ujawnionych w związku z działalnością Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w zestawieniu ogólnym

Naruszony przepis kodeksu karnego
Lata

razem

 § 

- - -

-

 § - -

 § - -

 § - - -

- - - -

 § - - - -

 § - -

 i  § 

 §  w zw. z  §  (usiłowanie)

 i  § 

-

- - -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

. . Rodzaje świadczeń 
zdobywanych na drodze przestępstwa

Model gromadzenia i przetwarzania danych w systemie informatycznym ZUS skon-
struowany został w sposób, który nie pozwala na szczegółowe wyodrębnienie każdego 
rodzaju świadczenia, jakie znalazło się w polu zainteresowania sprawców. Niewątpliwie 
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zmniejsza to dokładność ustaleń badawczych, które w tej sytuacji należało usyste-
matyzować, wprowadzając 3 odrębne grupy. Pierwszą, najliczniej reprezentowaną 
grupę stanowiły świadczenia emerytalno-rentowe, natomiast grupę drugą – o zdecy-
dowanie mniejszej liczbie przestępstw – świadczenia zasiłkowe, bez podziału na po-
szczególne rodzaje zasiłków. Ustalenia badawcze muszą więc koncentrować się wokół 
samych zasiłków, rozumianych jako jedna kategoria zbiorcza. Nie można więc jed-
noznacznie stwierdzić, które zasiłki sprawcy wymuszali najczęściej i dlaczego aku-
rat takie. Renty zagraniczne jako trzecia grupa to również kategoria zbiorcza, for-
mowana na bazie wszystkich świadczeń wypłacanych w związku z pobytem i pracą 
naszych obywateli poza granicami kraju. Logika istniejących wydarzeń przemawia 
za przyjęciem, że wiąże się to z  ich pobytem na obszarze Unii Europejskiej, dokąd 
Polacy masowo wyjeżdżali w celach zarobkowych i gdzie zamieszkiwali z zamiarem 
dłuższego pobytu.

Dynamika podana na wstępie charakteryzowania przestępczości stwierdzonej 
w ZUS potwierdza, iż głównym obiektem zainteresowania sprawców pozostawa-
ły jednak świadczenia emerytalno-rentowe, stanowiąc 89,23% ogółu przywłaszczo-
nych sobie świadczeń. Zaledwie 10,47% dotyczyło wypłat zasiłków. Trzeba mieć 
świadomość, że o zasiłki ubiegają się głównie osoby pracujące, aczkolwiek przepi-
sy dopuszczają możliwość ubiegania się o nie także osobom niepracującym. Ren-
ty zagraniczne stanowią zaledwie ułamkowe procenty – 0,28% ogółu zawiadomień 
o przestępstwie.

Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły wyciągnąć konkretne wnioski, dzięki 
którym można formułować opinie końcowe. Analizując przedmiot przestępczego zainte-
resowania sprawców w odniesieniu do czynnika geografi cznego, możemy się dowiedzieć, 
jak przedstawiał się podział przestępczych zamachów na poszczególne rodzaje świadczeń 
we wskazanych regionach kraju. W każdym z regionów bezwzględnie przewagę zyskiwały 
świadczenia emerytalno-rentowe. Jedynie w regionie łódzkim można mówić o wyjątku, 
ponieważ odwróciły się tu proporcje ilościowe spowodowane przyznawaniem świadczeń 
zasiłkowych. Zebrane dane wskazują na to, że w województwie łódzkim odnotowano 
zaledwie 78 przypadków zamachów na świadczenia emerytalno-rentowe i aż 191 na 
świadczenia zasiłkowe. Tutaj też występuje 52,47% ogółu przestępstw wymierzonych 
w tę grupę świadczeń wypłacanych przez ZUS.

. . Straty majątkowe 
w wyniku popełnionych przestępstw

Niewątpliwym atutem gromadzenia danych w systemie informatycznym Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych okazała się możliwość dokładnego oszacowania wysokości strat na 
przestrzeni okresu badawczego. Obliczenia prowadzone odrębnie dla każdego kolejnego 
roku, obejmujące osobno rodzaj wypłacanych świadczeń, dają pojęcie o odpowiednich 
wielkościach kwotowych. Ogólna suma strat spowodowana popełnionymi na szkodę 
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ZUS przestępstwami wynosi 28 044 913,23 zł. Średnia roczna kwota strat wynosi więc 
5 608 982,20 zł. Choć największe straty ZUS poniósł w 2010 r. – 8 593 056, 80 zł, to jednak 
z każdym kolejnym rokiem były one mniejsze. I tak w 2011 r. wynosiły 5 427 203,46 zł, 
w 2012 r. – 4 397 558,29 zł, w 2013 r. – 4 029 626,80 zł i był to najniższy poziom w ca-
łym badanym okresie. Z chwilą zakończenia badania w 2014 r. zanotowano wzrost 
kwoty poniesionych strat do 5 597 467,72 zł, wciąż jednak jest to wynik poniżej średniej 
rocznej sumy strat. Podczas analizy ujawnionych strat oddzielnie dla każdego rodza-
ju świadczenia zauważono prawidłowość, według której w każdym badanym okresie 
największe straty były odnotowywane przy dystrybucji świadczeń emerytalno-rento-
wych. W 2010 r. przypadało na nie 97,59% sumy rocznej, w 2011 r. – 97,76%, w 2012 r. 
– 95,54%, w 2013 r. – 92,03%, zaś w 2014 r. odnotowano znaczący spadek, choć straty 
utrzymywały się wciąż na dosyć wysokim poziomie – w granicy 77,40% sumy rocznej. 
W przypadku zasiłków omawiane wielkości kształtowały się na zmiennym poziomie. 
Rok 2010 zamykał się wielkością 2,36% kwoty ogólnej, w 2011 r. straty osiągnęły naj-
niższy poziom – zaledwie 0,09%. Począwszy jednak od 2012 r., obserwowano systema-
tyczny wzrost kwot wyłudzonych zasiłków z 1,96% sumy ogólnej, przez 7,90% w 2013 r., 
aż do 22,59% w 2014 r. W zestawieniu ogólnym najwięcej strat przypadało na świad-
czenia emerytalno-rentowe – 92,82%, następnie 7,02% na zasiłki i zaledwie 0,15% na 
renty zagraniczne.

Przechodząc do ustaleń przeprowadzonych odrębnie w każdym z regionów, dokonano 
obliczeń ilustrujących wysokość poniesionych strat. Zastosowany schemat ujmował łączne 
kwoty strat w każdym kolejnym roku. Na podstawie zebranego w ten sposób materiału 
udało się sformułować wniosek, iż regionem generującym największe straty dla Zakładu jest 
województwo lubelskie. W następnej kolejności znalazły się województwa: śląskie, łódzkie, 
kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, 
pomorskie, małopolskie, wielkopolskie i lubuskie (różnice minimalne), podkarpackie i za-
chodniopomorskie (również różnice minimalne), opolskie. Najniższe straty stwierdzono 
na Podlasiu. W kontekście poczynionych ustaleń należałoby wspomnieć, iż w odniesieniu 
do świadczeń emerytalno-rentowych największe straty odnotowano w regionie śląskim, 
za którym uplasował się region lubelski. Jeśli chodzi o zasiłki, to największe straty 
powstały w regionie łódzkim, pozostałe natomiast notowały je na dosyć niskim po-
ziomie, począwszy od kujawsko-pomorskiego, śląskiego i  lubelskiego, a  kończąc 
na dolnośląskim.

Opisując zagadnienia dotyczące bezpośrednio spowodowanych strat przy zastosowa-
niu kryterium procentowego, uwzględniającego wszelkie rodzaje świadczeń w każdym 
z regionów, uzyskujemy stabilny rezultat, do którego odnosi się zamieszczona poniżej 
tabela. Pojawiają się tam regiony, w których wyrządzona szkoda dotyczyła tylko jednego 
rodzaju świadczeń – świadczenia emerytalno-rentowego – a dotyczyło to następujących 
województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, opolskiego, podlaskiego i podkar-
packiego. W ponad połowie regionów odnotowano straty zarówno z tytułu zasiłków, 
jak i świadczeń emerytalno-rentowych.
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Tabela 3. Proporcje poniesionych strat wg rodzajów świadczeń i regionów

Region
Rodzaje świadczeń

emerytalno-rentowe zasiłki renty zagraniczne

mazowiecki , % , % , %

warmińsko-mazurski , % - -

małopolski , % , % -

pomorski , % - -

opolski , % - -

świętokrzyski , % , % -

lubuski , % , % -

podlaski , % - -

dolnośląski , % , % , %

wielkopolski , % - -

zachodniopomorski , % , % -

podkarpacki , % - -

łódzki , % , % -

śląski , % , % -

lubelski , % , % , %

kujawsko-pomorski , % , % -

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

. . Ujawnianie przestępstw na szkodę ZUS
Problematyka poznania sposobów wykrywania przestępstw obok ustalenia środków 
wiodących do ich efektywnego zwalczania, to niewątpliwie dwa najważniejsze zadania, 
wpisane w strategię zapobiegania przestępczości w ogóle. Symptomy wskazujące na 
dopuszczanie się przestępstw przez świadczeniobiorców można było napotkać w pracy 
organów ścigania, służb skarbowych, a także w ograniczonym stopniu, przy sposobności 
wykonywania zadań przez instytucje fi nansowe, np. urzędy skarbowe.

Zgromadzony materiał upoważnia do przedstawienia opinii, w świetle której przestęp-
stwa ujawnione w obszarze ubezpieczeń społecznych są efektem wysiłków pracowników 
Zakładu, podejmowanych w niewielkim zakresie wespół z innymi instytucjami pub-
licznymi, w tym z organami ścigania. Zakres tej współpracy, jak wskazują opracowane 
statystyki, bywał różny, jednak nie można powiedzieć, że zadawalający. Trzeba przy tym 
zauważyć, że w ostatnich dwóch latach badanego okresu nieco się to zmieniło. Stosu-
nek przestępstw wykrytych przez instytucje zewnętrzne, w porównaniu do wszystkich 
zgłoszonych przestępstw, wynosi 8,88%. Natomiast po porównaniu proporcji przestępstw 
ujawnionych przez ZUS do efektów pracy instytucji zewnętrznych okazuje się, że wy-
nosi on odpowiednio 91,19% (wykryte przez ZUS) do 8,80% (wykryte przez instytucje 
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zewnętrzne). Dosyć duża w 2010 r. skuteczność kontroli ze strony ZUS stopniowo się 
zmniejszała w kolejnych latach, osiągając blisko połowę poziomu skuteczności wykrywa-
nia przestępstw w 2012 r. Wykrywalność – mimo że rosła w kolejnych latach – nie była 
już tak wysoka jak w początkowym okresie. Pozytywnym zjawiskiem jest niewątpliwie 
sześciokrotnie większa liczba wykrytych przestępstw na szkodę ZUS przez szeroko ro-
zumiane instytucje zewnętrzne w 2013 r. i aż siedmiokrotnie większa ich wykrywalność 
w ostatnim badanym roku. Pomimo tych sukcesów wykrywalność przestępstw wciąż 
nie osiąga satysfakcjonującego poziomu, za jaki należałoby uznać co najmniej połowę 
tej wielkości, którą osiągają pracownicy ZUS. Trzeba pamiętać, że nikt nie dysponuje 
lepszymi możliwościami weryfi kacji świadczeń niż właśnie przyznający je ZUS, zapewne 
dlatego wynik ten nie wydaje się wystarczająco dobry.

Tabela 4. Źródła informacji o popełnionych przestępstwach

Podmiot ujawniający przestępstwo
Lata

razem

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Instytucje zewnętrzne

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Działania instytucji zewnętrznych mające na celu wykrywanie przestępstw przyczyniły 
się do ujawnienia aktów przestępczych w obrębie rent i emerytur, zasiłków i świadczeń 
zagranicznych. Jak można było przewidzieć, najwięcej przestępstw wykryto w obszarze 
wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych – ta tendencja utrzymuje się w całym badanym 
okresie. Wahania dynamiki wykrywczej w związku z dystrybucją zasiłków były znaczne, 
zaś poziom wykrywalności przestępstw wciąż nie jest wysoki. W obszarze rent i emerytur 
stanowi on 88,27%, zasiłków – 10,42%, a rent zagranicznych – 0,65%.

Tabela 5. Podział świadczeń, w odniesieniu do których przestępstwa ujawniły
instytucje zewnętrzne

Rodzaj świadczenia
Lata

razem

Emerytalno-rentowe

Zasiłki

Renty zagraniczne - - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Działania podejmowane przez pracowników ZUS pozwalały skutecznie zapobiegać po-
wstaniu szkody majątkowej tylko w znikomej części przypadków. W 2/3 spraw działania 
ZUS nie powstrzymały sprawców przed wyrządzeniem szkody, albowiem uruchomione 
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zostały już po dokonaniu wypłaty świadczenia. Poziom skuteczności wciąż nie zdołał 
więc osiągnąć zadawalającego pułapu.

Tabela 6. Informacja o skuteczności wysiłków zapobiegających powstaniu strat 
majątkowych (liczba przypadków)

Zdolność zapobiegania stratom
Lata

razem

Wysoka

Nieskuteczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

Odrębne ustalenia dotyczyły przestępstw, o  istnieniu których ZUS dowiedział się 
w związku z kontrolowaniem świadczeniobiorców. Kontrole przynoszące dobre rezultaty 
miały miejsce podczas korzystania ze świadczeń emerytalno-rentowych i zasiłkowych. 
Najwięcej ujawnionych w wyniku kontroli przestępstw odnosiło się do zasadności korzy-
stania z przyznanych emerytur i rent – 95,02% ogółu przestępstw wykrywanych podczas 
kontroli. Przy zasiłkach kontrola ujawniła zaledwie 5,62% przypadków uzasadniają-
cych podejrzenie popełnienia przestępstwa. Najwięcej przestępstw ujawniono w 2010 r. 
W kolejnych latach ta dynamika bardzo wyraźnie spadała, najniższy poziom osiągając 
w 2012 r. Następny rok odznaczał się wzrostem liczby wykrywanych przestępstw, a rok 
ostatni wskazuje na dosyć znaczny wzrost liczby wykrytych przestępstw. W obszarze 
zasiłków niewielki wzrost zauważono dopiero w 2014 r.

Tabela 7. Ujawnienie przestępstw związanych z kontrolą prowadzoną przez ZUS 
według rodzaju świadczenia

Rodzaj świadczenia
Lata

razem

Emerytalno-rentowe

Zasiłki

Renty zagraniczne - - - - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań

. . Sprawcy przestępstw i zachowań patologicznych
Zakres informacji, które zdołano zebrać o sprawcach przestępstw na szkodę ZUS, ocenić 
należy jako dosyć skromny. Zakład bowiem nie gromadzi aż tak szczegółowych danych, 
niezbędnych do zbudowania modelu sylwetki sprawcy w procesie badawczym. Dodatko-
wo informacje o sprawcach, przedstawianych osobno dla każdego zgłoszonego organom 
ścigania przestępstwa, są niekompletne. W aż 65,15% przedstawionego materiału brakuje 
jakichkolwiek informacji o sprawcach, dane na ich temat umieszczone zostały jedynie 
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w 34,84% zawiadomień, co odpowiada liczbie 1211 takich zawiadomień o przestępstwie. 
W tej grupie świadczeniobiorcy stanowili aż 92% ogółu podejrzanych, ubezpieczeni – 
2,55% ogółu, płatnicy składek – 1,81%, pracownicy ZUS – 0,74%, zaś niezakwalifi kowani 
do tych grup określani jako inni podejrzani stanowią 2,39%. Spośród tych 1211 osób 
do momentu przekazania przez ZUS danych z tego zakresu skazanych prawomocnym 
wyrokiem zostało 559 osób. Wśród nich świadczeniobiorcy to 83,91% ogółu skazanych, 
ubezpieczeni – 4,74%, płatnicy składek – 4,08%, pracownicy ZUS – 0,37%, a inni po-
dejrzani – 6,87% ogółu skazanych.

. . Wnioski płynące z przeprowadzonych badań
Przeprowadzone analizy i porównania danych statystycznych nie pozostawiają wąt-
pliwości, że najczęściej popełnianym przestępstwem na szkodę ZUS było oszustwo. 
Przestępstwa dotyczące wiarygodności dokumentów stanowiły drugą pod względem 
liczebności kategorię czynów stwierdzonych. Przedmiot zainteresowania sprawców roz-
poznany został na poziomie świadczeń emerytalno-rentowych, choć nie zdołano uzyskać 
danych, które pozwoliłyby oddzielić od siebie obydwa te świadczenia (emerytury, renty). 
Niepowodzeniem zakończyła się próba ustalenia rodzaju poszczególnych zasiłków wy-
płacanych przez ZUS, które sprawcy wyłudzali w różny sposób. System informatyczny 
nie dawał możliwości oddzielenia ich od siebie. Bezspornie ustalono jednak, że głów-
nym przedmiotem zainteresowania przestępców były świadczenia emerytalno-rentowe, 
zaledwie 10% wszystkich zgłoszonych przestępstw dotyczyło świadczeń zasiłkowych. 
Wciąż jednak bardzo niewiele można powiedzieć o zjawisku przestępczości w obszarze 
rent zagranicznych, w związku z czym badacze tego obszaru mogą odczuwać pewien 
dyskomfort i niedosyt. Przeszkodę stojącą na drodze do poznania większej ilości szcze-
gółów wciąż stanowi skromny zasób danych, jakimi jak na razie dysponuje ZUS. Można 
by zatem odnieść wrażenie, iż zagrożenie dla ZUS jest niewielkie, aczkolwiek sygnały 
napływające z innych źródeł zdają się wskazywać na coś zupełnie innego (np. z jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej podczas prowadzonego wywiadu środowiskowego 
po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy). Trzeba więc potraktować te ustalenia z dużą 
ostrożnością. Z pewnością przypadki te nie zostały odnotowane we wszystkich regionach 
kraju, jednakże istnieją pewne przesłanki mogące świadczyć o tym, że opisywane prze-
stępstwa są dokonywane na obszarach o mniejszym natężeniu strukturą przemysłową. 
Mieszkańcy tych regionów wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, a to stwarza 
potencjalne zagrożenia dla prawidłowości wypłat świadczeń, przynajmniej w jednym 
z dwóch krajów – kraju ojczystym i kraju pobytu. Brak dokładniejszego materiału ba-
dawczego nie uprawnia jednak do formułowania rzetelnych opinii.

Istnieje kilka czynników kryminogennych w istotny sposób – w świetle przepro-
wadzonych badań – wpływających na popełnianie przestępstw i na utrzymywanie się 
ich mniej więcej stałej liczby. Na wstępie trzeba wykluczyć czynnik bezrobocia jako 
samoistnego motywu, skłaniającego benefi cjentów ZUS do popełniania przestępstw. 
Owszem, pojawia się on w wielu sytuacjach, jednakże nie zdołano dowieść, by przesądzał 
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o popełnieniu przestępstwa. Wadliwość obowiązujących dotychczas przepisów, ich 
niespójność oraz odpowiednia do powstałej sytuacji faktycznej wykładnia tworzona 
przez osoby korzystające ze świadczeń z pewnością jest czynnikiem zachęcającym do 
sięgania po nienależne świadczenie. W mojej ocenie dużo większym problemem nie 
tylko dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest brak wypracowanego modelu wymiany 
informacji pomiędzy pozostałymi instytucjami socjalnymi, za które uznano jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej i urzędy pracy. Jak wykazały badania w tych obszarach, 
świadczeniobiorcy korzystali jednocześnie ze świadczeń przyznawanych przez ZUS oraz 
zasiłków urzędów pracy, a niekiedy także pomocy społecznej. Idealnym pomysłem mo-
głoby stać się stworzenie centralnej bazy osób korzystających z pomocy społecznej oraz 
ze świadczeń oferowanych bezrobotnym. W wielu sytuacjach można by w porę zapobiec 
ewentualnemu przestępstwu. Na marginesie czynionych tu uwag wypada zaznaczyć, że 
z takim samym problemem borykają się pozostałe państwa europejskie, szczególnie te, 
w których poziom oferowanych świadczeń socjalnych jest wyższy niż w Polsce.

dr Zygmunt Kukuła
doktor nauk prawnych, funkcjonariusz Policji w Bielsku-Białej – III Komisariat Policji,
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The threat of social crime in the area of social insurance

Th e article presents issues, ones previously unknown to a wider public, of social crime 
occurring within the activities of the Social Insurance Institution. In addition to sup-
positions on the theoretical concepts of social crime, it summarizes national surveys 
for crime cases exposed at the Social Insurance Institution, for the period 2010–2014. 
Th e study includes a geography of crime phenomena and its intensity in time, the types 
of crimes exposed, the forms of benefi t fraud, the fi nancial losses incurred as a result of 
criminal off enses, methods of crime exposure, information on the perpetrators of crimes 
and a summary of end conclusions. Th is constitutes the fi rst comprehensive study of 
social crime in Poland.
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