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Zagadnienia wprowadzające
Zakład Ubezpieczeń Społecznych1 jest 
państwową jednostką organizacyjną mającą 
osobowość prawną, wykonuje swoje zada-
nia przede wszystkim na podstawie ustawy 
z 13 października 1998 r. o systemie ubez-
pieczeń społecznych2 oraz aktów praw-
nych odnoszących się do instytucji sektora 

finansów publicznych. W zakresie prowa-
dzonej działalności3 Zakładowi przysługują 
środki prawne właściwe organom admini-
stracji państwowej. Wykonywaniu ustawo-
wych zadań służy Fundusz Ubezpieczeń 
Społecznych (FUS) będący państwowym 
funduszem celowym. 

W 2014 r. przychody FUS wyniosły 
ogółem 186 248 mln zł, w tym najwię-
cej, bo ponad 70%, stanowiły przychody 

Rola ZUS w systemie kontroli

Działania kontrolne  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Obowiązki oraz uprawnienia ZUS w dziedzinie kontroli określone są ustawą  
o  systemie ubezpieczeń społecznych. Z  przepisów tych wynika ponadto  
zobowiązanie nałożone na inne organy i instytucje publiczne współdziałania 
z Zakładem w obszarze ubezpieczeń społecznych. Ustawa zobligowała izby 
i urzędy skarbowe do przekazywania Zakładowi informacji o stwierdzonych 
przypadkach naruszenia przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Wszyst-
kie organy kontroli, rewizji i inspekcji działające w administracji rządowej 
i samorządzie terytorialnym są zobowiązane do udostępniania Zakładowi, 
na jego wniosek, wyników przeprowadzonych kontroli. Wagę i  znaczenie 
kontroli ZUS podkreślają unormowania o odpowiedzialności płatnika skła-
dek albo osoby zobowiązanej do działania w imieniu płatnika.

1	 Zwany	dalej	„ZUS”,	„Zakład”.
2	 J.t.	DzU.2015.121	(zwanej	dalej:	„usus”).
3	 Określonej	w	art.	68-71	usus.



Nr 4/lipiec-sierpień/2015 55 

Działania kontrolne ZUS   kontrola i audyt

ze składek na ubezpieczenie społecz-
ne4. Pozostałe przychody FUS to przede 
wszystkim:
•	 dotacja z budżetu państwa na uzupeł-

nienie niedoboru środków FUS,
•	 refundacja z tytułu przekazywania skła-

dek do OFE, 
•	 środki z Funduszu Rezerwy Demo-

graficznej na uzupełnienie niedoboru 
funduszu emerytalnego wynikającego 
z przyczyn demograficznych.
W 2014 r. wydatki FUS wyniosły ogó-

łem 191 710,4 mln zł. Najpoważniejszym 
wydatkiem były wypłaty emerytur i rent 
– w kwocie 165 917,6 mln zł. Środki wy-
datkowane przez Zakład stanowią odpo-
wiednik niemal 70% dochodów budże-
tu państwa5. Operowanie tak znaczący-
mi środkami wymaga szczególnej troski 
o prawidłowość ich pobierania, groma-
dzenia oraz dystrybuowania. 

Jak wyżej wspomniano, do zakresu dzia-
łania Zakładu należą zadania określone 
wprost zarówno w usus i aktach praw-
nych, w których stosowaniu uczestniczy, 
jak i zadania będące konsekwencją wypeł-
niania innych obowiązków i uprawnień.

Do zadań o zasadniczym znaczeniu 
dla Zakładu należy zaliczyć uprawnie-
nia oraz obowiązki w obszarze kontroli. 
Zasadniczy sposób wykonywania czyn-
ności kontrolnych określony jest przepisa-
mi art. 86-97 usus6 oraz rozporządzeniem 

Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
przeprowadzania kontroli płatników skła-
dek7. Uregulowania wymienionych przepi-
sów odnoszą się do kontroli wykonywania  
przez płatników składek zadań i obowiąz-
ków z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
W szczególności określają zakres kontroli, 
uprawnienia inspektorów kontroli, obo-
wiązki płatników, sposób wszczynania, 
prowadzenia i kończenia czynności kon-
trolnych. Z przepisów powyższych wyni-
ka nadto obowiązek nałożony na inne or-
gany i instytucje publiczne współdziała-
nia z Zakładem w obszarze ubezpieczeń 
społecznych. Obowiązek przekazywa-
nia Zakładowi informacji o stwierdzo-
nych przypadkach naruszenia przepisów 
o ubezpieczeniach społecznych ustawa na-
łożyła na izby i urzędy skarbowe. Ponadto 
wszystkie organy kontroli, rewizji i inspek-
cji działające w administracji rządowej i sa-
morządzie terytorialnym są zobowiązane 
do udostępniania Zakładowi, na jego wnio-
sek, wyników kontroli przeprowadzonych 
przez te organy8. Wagę i znaczenie kon-
troli przeprowadzanej przez ZUS podkre-
ślają unormowania o odpowiedzialności 
płatnika składek albo osoby zobowiąza-
nej do działania w imieniu płatnika, sta-
nowiące, że udaremnianie lub utrudnia-
nie przeprowadzenia kontroli zagrożone 
jest – jako wykroczenie – karą grzywny do  

4	 Wartości	liczbowe	pochodzą	ze	źródeł	ZUS	(dotychczas	niepublikowane).
5	 Dochody	budżetu	państwa	w	2014	r.	wyniosły	283,5	mld	zł;	czyt.	w:	Harmonogram dochodów i wydatków 

budżetu państwa na 2014 r.,<www.mf.gov.pl>,	dostęp	2.04.2015	r.
6	 Zwraca	 na	 to	 uwagę	 K.	 Kwapisz	 w	 komentarzu	 do	 ustawy	 o	 systemie	 ubezpieczeń	 społecznych,	

Lex	464973.	
7	 DzU.1998.164.1165.
8	 Art.	96	usus.



56 KONTROLA PAŃSTWOWA

kontrola i audyt   Marek Pogonowski

5000 zł9. Okoliczności przytoczone wyżej 
wskazują na rolę, jaką ZUS odgrywa w sys-
temie kontroli, wpisując się w pojęcie or-
ganów kontroli publicznej jako organ kon-
troli o istotnym znaczeniu10. 

Działalność kontrolna Zakładu w tym 
zakresie obejmuje wiele aspektów ubez-
pieczeń społecznych. Najistotniejsze są 
kontrole:
•	 prawidłowości wykorzystywania zwol-

nień lekarskich od pracy oraz formalna 
kontrola zaświadczeń lekarskich11;

•	 wykonywania przez płatników składek 
i ubezpieczonych obowiązków w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych oraz innych 
zadań zleconych Zakładowi12;

•	 prawidłowości orzekania o czasowej nie-
zdolności do pracy z powodu choroby 
oraz wystawiania zaświadczeń lekar-
skich13.
Obecność Polski w Unii Europejskiej 

oznacza konieczność nie tylko formalne-
go przestrzegania prawa unijnego, lecz 
także dostosowywania wybranych pro-
cedur postępowania do wymogów wy-
nikających z systemu koordynacji prze-
pisów o ubezpieczeniach społecznych. 
Dotyczy to również niektórych elemen-
tów postępowania sprawdzająco-kon-
trolnego.

Cel, zakres i zasady 
postępowania kontrolnego
Postępowanie kontrolne jest z zasady wszczy - 
nane przez Zakład z urzędu14. Możliwe jest, 
ale w praktyce rzadko spotykane, wszczę-
cie tego postępowania na wniosek ubez-
pieczonego lub płatnika składek na ubez-
pieczenia społeczne. Celem kontroli jest 
przede wszystkim sprawdzenie zgodności 
wykonywania zadań i obowiązków w za-
kresie ubezpieczeń społecznych z regułami 
prawa przez płatników składek. Kontrolą 
można objąć także następców prawnych 
i osoby trzecie odpowiadające za zadłu-
żenie płatnika składek, osoby, które nie-
należnie pobrały świadczenie z ubezpie-
czeń społecznych, podmioty zobowiązane 
do zwrotu nienależnie pobranych świad-
czeń oraz innych świadczeniobiorców lub 
osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń.

Cel kontroli jest osiągany przez prze-
prowadzenie odpowiedniego postępowa-
nia wyjaśniającego i zebranie materiału 
dowodowego, którego późniejsza ocena 
ma doprowadzić do ustalenia, czy osoby 
i podmioty kontrolowane naruszyły prze-
pisy dotyczące ubezpieczeń społecznych.

Postępowanie kontrolne jest postępo-
waniem dowodowym, w którym obowią-
zują takie same zasady postępowania, jak 

9	 Art.	98	ust.	1	pkt	3	usus.	
10	 Na	pojęcie	systemu	organów	kontroli	zwraca	uwagę	m.in.	A.	Sylwestrzak:	Kontrola administracji publicz-

nej w III Rzeczypospolitej Polskiej,	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Gdańskiego,	Gdańsk	2004,	 s.	 11,	 34.	
Także	J.	Jagielski	uważa	ZUS	za	ważną	 instytucję	kontroli	 specjalistycznej	 [w:]	Kontrola administracji 
publicznej,	LexisNexis,	Warszawa	2006,	s.	194.

11	 Art.	68	ust.	1	pkt	5	usus.
12	 Art.	68	ust.	1	pkt	6	usus.
13	 Art.	58	ustawy	z	25.06.1999	r.	o	świadczeniach	pieniężnych	z	ubezpieczenia	społecznego	w	razie	choro-

by	i	macierzyństwa	(t.j.	DzU.2014.159)	–	zwanej	dalej	„ustawą	zasiłkową”.
14	 Szerzej	zagadnienie	to	opisuję	[w:]	Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecz-

nych prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,	IPSS,	Warszawa	2006.	
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w każdej indywidualnej sprawie admini-
stracyjnej. W postępowaniu tym Zakład 
musi kierować się ogólnymi zasadami po-
stępowania administracyjnego, a w szcze-
gólności zasadą dochodzenia prawdy obiek-
tywnej, czynnego udziału strony w postę-
powaniu, kontradyktoryjności, legalności15. 
W toku postępowania podejmuje wszelkie 
czynności zmierzające do dokładnego wy-
jaśnienia stanu faktycznego niezbędnego 
dla załatwienia sprawy. Ustalenia wynika-
jące z przeprowadzenia takiego postępowa-
nia stanowią podstawę wydania rozstrzy-
gnięcia, mającego głównie formę decyzji. 

Decyzja wydawana w tym trybie przy 
postępowaniu prowadzonym z inicjaty-
wy urzędu z reguły nakłada na kontro-
lowany podmiot lub osobę określone 
obowiązki lub zmusza do konkretnego  
zachowania. W tym właśnie sposobie roz-
strzygnięcia dopatrywać się można istot-
nej różnicy między tym postępowaniem 
a postępowaniem wszczętym na wnio-
sek, którego celem jest z zasady otrzy-
manie przez wnioskodawcę określonych 
świadczeń.

W postępowaniu kontrolnym wszczę-
tym na wniosek ubezpieczonego lub płat-
nika zmierza się do sprawdzenia prawidło-
wości postępowania określonych podmio-
tów. Sytuację taką przewiduje na przykład 
art. 63 ustawy zasiłkowej, stanowiący, że 
ubezpieczony może wystąpić do Zakładu 
z wnioskiem o ustalenie uprawnień do 

zasiłku, jeżeli uważa, że zostały one w tym 
zakresie naruszone. Z wnioskiem o usta-
lenie uprawnień do zasiłku przysługujące-
go ubezpieczonemu może wystąpić także 
płatnik składek na ubezpieczenie choro-
bowe. Po przeprowadzeniu postępowa-
nia wyjaśniającego Zakład wydaje decyzję 
w sprawie objętej wnioskiem. W prakty-
ce postępowania te właśnie sytuacje wy-
stępują najczęściej. Pracodawcy zlecają 
Zakładowi sprawdzenie, czy ubezpieczo-
ny w okresie orzeczonej niezdolności do 
pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub 
czy nie wykorzystuje zwolnienia od pracy 
w sposób niezgodny z jego celem.

Kontrola wykorzystywania zwolnień 
i wystawiania zaświadczeń lekarskich
Zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 ustawy za-
siłkowej, Zakład oraz płatnicy składek, 
którzy zgłaszają do ubezpieczenia choro-
bowego powyżej 20 ubezpieczonych są 
uprawnieni do kontrolowania ubezpieczo-
nych pod względem prawidłowości wy-
korzystywania zwolnień od pracy zgod-
nie z ich celem oraz do formalnej kontro-
li zaświadczeń lekarskich16.

Kontrola prowadzona w powyższym za-
kresie ma ustalić, czy ubezpieczony upraw-
niony do zasiłku chorobowego nie utraci 
prawa do świadczenia w wyniku wykony-
wania w okresie orzeczonej niezdolności 
do pracy innej pracy zarobkowej lub wyko-
rzystywania zwolnienia od pracy w sposób 

15		Na	 konieczność	 stosowania	 tych	 zasad	 zwraca	 uwagę	T.	Wetzlich:	Postępowanie kontrolne. Materiały 
szkoleniowe ZUS,	Warszawa	1997,	s.	9-12.

16	 Szczegółowe	 zasady	 i	 tryb	 kontroli	 określa	 rozporządzenie	 Ministra	 Pracy	 i	 Polityki	 Socjalnej	
z	27.07.1999	r.	w	sprawie	szczegółowych	zasad	i	trybu	kontroli	prawidłowości	wykorzystywania	zwolnień	
lekarskich	od	pracy	oraz	formalnej	kontroli	zaświadczeń	lekarskich	(DzU.1999.65.743).
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niezgodny z celem tego zwolnienia. Dwie 
wymienione przesłanki utraty prawa do za-
siłku mają charakter niezależny. Wystarczy 
więc, że w czasie orzeczonej niezdolności 
do pracy ubezpieczony wykonuje pracę 
zarobkową. Nie jest niezbędne ustalenie, 
czy była ona niezgodna z celem zwolnie-
nia lekarskiego17. Kontrola ta ma charak-
ter merytoryczny. Formalny charakter ma 
natomiast kontrola sprawdzająca, czy za-
świadczenie lekarskie będące podstawą 
wypłaty zasiłku nie zostało sfałszowane 
i czy zostało wydane zgodnie z przepisa-
mi w sprawie zasad i trybu wystawiania 
zaświadczeń lekarskich18.

Oczywistym celem opisanych regulacji 
jest przeciwdziałanie nieuprawnionemu 
wydatkowaniu środków funduszu ubez-
pieczenia chorobowego19.

Zakład przeprowadza rocznie około 
160 tys. kontroli wykorzystywania zwol-
nień lekarskich. Liczbę skontrolowanych 
osób w stosunku do liczby osób pozbawio-
nych prawa do zasiłku w jej wyniku przed-
stawia tabela 1.

Kontrola wykonywania obowiązków 
w zakresie ubezpieczeń społecznych
Kontrola w powyższym zakresie płat-
ników składek i ubezpieczonych prze-
prowadzana przez inspektorów kontroli  
Zakładu może obejmować w szczegól- 
ności:
•	 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych;
•	 prawidłowość i rzetelność obliczania, 

potrącania i opłacania składek;
•	 ustalanie uprawnień do świadczeń 

z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie 

Tabela 1. Wyniki kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich

Okres Liczba	osób	 
poddanych	kontroli

Liczba	osób	 
pozbawionych	 
prawa	do	zasiłku

Wskaźnik	%	 
3/2

Kwota	zasiłków	 
cofniętych	w	wyniku	
kontroli	(w	tys.	zł)

1 2 3 4 5

2010 68 900 2 400 3,48 3 421,3

2011 136 500 4 300 3,15 4 151,7

2012 159 314 5 100 3,20 5 400,6

2013 159 038 6 002 3,77 6 175,1

2014 159 077 7 029 4,42 7 863,7

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	materiałów	ZUS.

17	 Tak	np.	w	wyroku	Sądu	Najwyższego	z	6.02.2008	r.,	sygn.	II	UK	10/07	(LEX	nr	448871).
18	 A.	Rzetecka-Gil:	Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 

i macierzyństwa.	Komentarz do art. 68 ustawy,	Oficyna	2009.
19	 I.	 Jędrasik-Jankowska:	 Ubezpieczenie społeczne, tom 3, Ubezpieczenie chorobowe.Ubezpieczenie 

wypadkowe,	LexisNexis,	Warszawa	2003,	s.	91.	
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tych świadczeń oraz dokonywanie roz-
liczeń z tego tytułu;

•	 prawidłowość i terminowość opracowy-
wania wniosków o świadczenia emery-
talne i rentowe;

•	 wystawianie zaświadczeń lub zgłasza-
nie danych dla celów ubezpieczeń spo-
łecznych;

•	 dokonywanie oględzin składników ma-
jątku płatników składek zalegających 
z opłatą należności z tytułu składek.
Katalog czynności mogących być przed-

miotem kontroli nie jest zamknięty. 
Praktyka postępowania kontrolnego ak-
ceptowana w orzecznictwie sądów, głów-
nie Sądu Najwyższego, wskazuje także na 
inne obszary weryfikacji działań płatni-
ków i ubezpieczonych. Przykładowo, Sąd 
Najwyższy z okoliczności, że Zakład jest 
uprawniony do kontrolowania zgłaszania 
do ubezpieczeń społecznych, wywiódł 
uprawnienie Zakładu do badania ważności 
umowy o pracę w celu stwierdzenia obję-
cia pracowników ubezpieczeniem społecz-
nym20. Zdaniem Sądu Najwyższego, rów-
nież do uprawnień Zakładu należy kwe-
stionowanie wysokości wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę wysokości skła-
dek, jeżeli okoliczności sprawy wskazu-
ją, że zostało wypłacone na podstawie 
umowy sprzecznej z prawem, zasadami 
współżycia społecznego lub zmierzającej 
do obejścia prawa21. Poglądy o takim za-
kresie kontroli potwierdza również lite-
ratura przedmiotu22.

Ustalenia kontroli prowadzonych u pła - 
tnika składek dotyczą trzech obszarów 
działalności. Pierwszy odnosi się do po-
prawności w obliczaniu składek na ubez-
pieczenia społeczne. Błędy płatników 
składek wpływają na zaniżenie składek 
należnych, z czym wiąże się koniecz-
ność ich skorygowania w formie przy-
pisu, bądź też składki są obliczane w wy-
sokości wyższej niż należna, co powoduje  
konieczność korekty w formie odpisu. 
Kolejny rodzaj nieprawidłowości ma 
związek z ustaleniem istnienia obowiąz-
ku ubezpieczenia. Liczbowo przeważa-
jącą nieprawidłowością w tym zakresie 
jest niezgłoszenie do ubezpieczeń spo-
łecznych i zdrowotnych osób, które im 
powinny podlegać, czego konsekwencją 
jest także brak opłaty składek za te osoby. 
W mniejszym liczbowo wymiarze błąd 
polega na czynności odwrotnej, to zna-
czy gdy do ubezpieczeń zgłasza się osoby, 
które z różnych przyczyn temu ubezpie-
czeniu nie podlegają. Ostatnim obsza-
rem ustaleń jest poprawność wylicze-
nia kwot wydatkowanych na świadcze-
nia z ubezpieczenia społecznego, które są 
wypłacane przez pracodawców (np. za-
siłki chorobowe) a finansowane ze środ-
ków FUS. Błędy w tym zakresie powo-
dują bądź zaniżenie należnych ubezpie-
czonym świadczeń (niedopłata), bądź ich 
zawyżenie (nadpłata). Skutkuje to nie-
właściwym sposobem rozliczenia płat-
ników składek z ZUS.

20	 Wyrok	SN	z	23.02.2005	r.,	III	VK	200/04	(OSNP	2005/18/292,	M.P.	Pr	–	wkł.	2005/12/21).
21	 Wyrok	SN	z	19.05.2009	r.,	III	VK	7/09	(LEX	nr	509047).
22	 P.	Kostrzewa:	Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz,	LEX	nr	176069.
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Przedstawione w tabeli 2 dane wskazu-
ją sukcesywny wzrost liczby przeprowa-
dzanych kontroli i jednocześnie istnienie 
niepokojącego zjawiska nieprawidłowo-
ści w rozliczaniu środków publicznych23. 

Kontrola orzekania o niezdolności do pracy 
i wystawiania zaświadczeń lekarskich
Kontrolę orzekania o czasowej niezdolno-
ści do pracy można porównać z kontrolą 
prawidłowości wykorzystywania zwol-
nień lekarskich od pracy oraz formalną 
kontrolą zaświadczeń lekarskich, opisaną 
wcześniej. Podobieństwo może wynikać 
w głównej mierze z celu, jaki przyświeca 
tym rodzajom kontroli.

Kontrolę prawidłowości orzekania prze-
prowadzają lekarze orzecznicy Zakładu. 

Przepis art. 59 ustawy zasiłkowej nie tylko 
uprawnia do takiej kontroli, ale wręcz do 
niej obliguje, choćby ze względu na za-
pobieganie nadużyciom czy piętnowanie 
praktyk korupcyjnych24.

W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu 
może:
•	 przeprowadzić badanie lekarskie ubez-

pieczonego;
•	 skierować ubezpieczonego na bada-

nie specjalistyczne do lekarza konsul - 
tanta;

•	 zażądać od lekarza leczącego udostęp-
niania dokumentacji medycznej stano-
wiącej podstawę wydania zaświadcze-
nia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień 
i informacji w sprawie;

•	 zlecić wykonanie badań pomocniczych.

Tabela 2. Wyniki finansowe kontroli

Okres Liczba	 
kontroli

Ustalenia	w	obrębie	
składek	(w	mln	zł)

Podleganie	 
ubezpieczeniom	 

(w	tym	do	ubezpieczenia	
zdrowotnego)	–	liczba	osób

Ustalenie	w	obrębie
świadczeń	 

krótkoterminowych	
(w	mln	zł)

przypis	 
składek

odpis	 
składek objęcie wyłączenie nadpłaty niedopłaty

2010 66 047 179, 039 57,892 23 200 7 621 4, 727 4, 934

2011 67 481 183, 033 64, 909 23 051 14 258 4, 156 4, 290

2012 72 142 240, 258 28, 483 44 706 11 775 5, 223 4, 413

2013 78 069 266, 121 102, 659 50 721 12 240 4, 971 4, 948

2014 81 000 208, 589 89, 067 46 105 9 774 3, 498 3, 736

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	materiałów	ZUS.

23	 Wartość	ustaleń	w	2014	r.,	z	racji	mniejszej	niż	w	okresie	poprzednim	liczby	błędów,	może	być	pozytyw-
nym	sygnałem,	o	ile	w	okresach	kolejnych	potwierdzi	się	tendencja	spadkowa.

24 Na	celowość	prowadzonych	kontroli	w	kontekście	uzyskiwanych	rezultatów	z	ich	przeprowadzenia	zwraca	uwa-
gę	Sąd	Apelacyjny	w	Katowicach	w	wyroku	z	21.03.2001	r.,	III	AVa	2552/00	(„Prawo	Pracy”	nr	5/2002,	s.	43).
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Na podstawie przeprowadzonych dzia-
łań kontrolnych wydawane są rozstrzy-
gnięcia odnoszące się do uprawnień ubez-
pieczonych do świadczeń. Tabela 3 poka-
zuje liczbę osób uznanych za zdolne do 
pracy oraz kwotę cofniętych zasiłków cho-
robowych.

Współpraca w krajach UE 
w dziedzinie kontroli
Przepisy art. 75 rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i  Rady (WE) 
nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego nakładają na właściwe 
władze i instytucje obowiązek współ-
pracy w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonania tego rozporządzenia. Mając 
powyższe na uwadze, Komisja Europejska 
– Komisja Administracyjna ds. Koordynacji 
Systemów Zabezpieczenia Społecznego 
– wydała decyzję nr H5 z 18 marca 2010 r. 
dotyczącą współpracy w zwalczaniu nad-
użyć i błędów w ramach rozporządzenia 
Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 987/2009 w sprawie koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego26. 

Warto zwrócić uwagę na następujące 
ustalenia tej decyzji:
•	 Środki zwalczania nadużyć i błędów 

są ściśle związane z funkcjonowaniem 
zabezpieczenia społecznego i mają na 
celu zagwarantowanie, aby składki były 

Tabela 3. Efekty kontroli wystawionych zaświadczeń lekarskich

Okres

Liczba	
wystawionych	
zaświadczeń	
lekarskich	
o	czasowej	

niezdolności	do	
pracy	(w	tys.	)25

Liczba	osób	
poddanych	
badaniu	

przez	lekarza	
orzecznika

Wskaźnik	
%	 

3/2

Liczba	wydanych	
decyzji	o	braku	
prawa	do	zasiłku	
–	liczba	badanych	

uznanych	za	
zdolnych	do	pracy

Kwota	
cofniętych	
zasiłków	

chorobowych	
(w	tys.	zł)

1 2 3 4 5 6

2010 18 777,9 312 900 1,67% 32 200 7 641,3

2011 18 878,1 311 986 1,65% 38 200 10 754,6

2012 18 506,0 464 300 2,51% 45 886 12 947,8

2013 19 281,0 483 700 2,51% 62 934 21 195,3

2014 16 965,6 342 597 2,02% 28 671 10 765,5

Źródło:	Opracowanie	własne	na	podstawie	materiałów	ZUS.

25	 Liczba	zaświadczeń	wystawionych	przez	lekarzy	nie	jest	tożsama	z	liczbą	osób	przebywających	na	zwol-
nieniach	lekarskich,	bowiem	jedna	osoba	może	uzyskać	kilka	zaświadczeń	lekarskich,	np.	z	tytułu	zatrud-
nienia	u	większej	liczby	pracodawców.

26	 DzUrzUE	2010.6149.05.
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płacone we właściwym państwie człon-
kowskim i aby nie dochodziło do niena-
leżytego przyznawania lub niewłaściwe-
go otrzymywania świadczeń.

•	 Ściślejsza i bardziej skuteczna współpra-
ca właściwych władz i instytucji jest za-
sadniczym czynnikiem w podejmowaniu 
działań zwalczających nadużycia i błędy.

•	 Identyfikacja osób ma podstawowe zna-
czenie dla stosowania przepisów rozpo-
rządzeń, zarówno jeśli chodzi o wyszu-
kiwanie osób w bazie danych instytu-
cji, jak i sprawdzanie, czy są osobami, 
za które się poddają.

•	 W razie pojawienia się wątpliwości, ze-
zwolenie właściwej instytucji na wystą-
pienie do instytucji miejsca pobytu lub 
zamieszkania z wnioskiem o przeprowa-
dzenie weryfikacji informacji dostar-
czonych przez daną osobę lub ważno-
ści dokumentu. 
Do działań Zakładu w obszarze eme-

rytalno-rentowym dotyczących przeciw-
działaniu błędom i nadużyciom należało-
by zaliczyć w szczególności: 
•	 wdrażanie i rozwijanie zarządzania pro-

cesowego przy obsłudze spraw podlega-
jących koordynacji Unii Europejskiej;

•	 dokonywanie uzgodnień z zagraniczny-
mi instytucjami łącznikowymi skutku-
jących ograniczeniem przypadków błę-
dów i nadużyć;

•	 udział w projektach międzynarodo-
wych27.

Ocena przyczyn i konsekwencji 
postępowania kontrolnego
Skala rezultatów kontroli przeprowadzo-
nych w opisanych obszarach28 skłania do 
analizy ich przyczyn i konsekwencji. Do 
przyczyn stwierdzanych uchybień nale-
ży zaliczyć:
•	 Brak dostatecznej i aktualnej wiedzy 

osób odpowiedzialnych za stosowanie 
przepisów o ubezpieczeniach społecz-
nych, szczególnie w zakresie rozlicza-
nia i odprowadzania składek oraz usta-
lania uprawnień do wybranych świad-
czeń. Jest to powodem występowania  
zarówno niedopłat, jak i nadpłat w ob-
rębie składek i świadczeń. Obowiąz-
ki w tym zakresie spoczywają przede 
wszystkim na podmiotach i osobach 
zgłaszających zatrudnionych pracow-
ników do ubezpieczeń społecznych. 

•	 Brak wiedzy osób ubezpieczonych o za-
kresie obowiązków dotyczących ubie-
gania się i otrzymywania świadczeń, co 
skutkuje przede wszystkim ich nadpła-
tami. 

•	 Różnice w ocenie stanu zdrowia, od któ-
rej uzależnione jest prawo do świadczeń 
zasiłkowych, dokonywanej przez leka-
rzy leczących oraz lekarzy orzeczników 
Zakładu. Podczas analizy przypadków 
rozstrzygnięć można dostrzec skłon-
ność lekarzy leczących do określania 
czasu niezdolności do pracy dłuższego 
niż niezbędny do faktycznego powrotu 

27	 Więcej	na	temat	działań	Zakładu	w	tym	obszarze	w	materiałach	seminaryjnych	z	26.06.2013	r.	Andrzeja	
Szybkie,	<www.zus.pl>,	dostęp	17.01.2015	r.	

28	 Weryfikacja	uprawnień	 i	obowiązków	podmiotów	 i	osób	będących	stronami	stosunków	ubezpieczenio-
wych	następuje	także	w	postępowaniach	o	charakterze	indywidualnych	przypadków.	Mimo	że	takich	sy-
tuacji	jest	wiele,	ich	agregacja	i	opis	wymagałyby	odrębnych	analiz.
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do zdrowia. Należy jednak przyznać, że 
postępowania odwoławcze przed sąda-
mi wskazują także (choć jest to zjawi-
sko o mniejszym wymiarze) na przy-
padki restrykcyjnego traktowania ubez-
pieczonych przez lekarzy orzeczników  
Zakładu, przez skracanie okresu nie-
zdolności do pracy orzeczonego przez 
lekarza leczącego. 

•	 Nieuczciwość po stronie zarówno pod-
miotów odpowiedzialnych za zgłaszanie 
do ubezpieczeń społecznych, dokumen-
towanie, rozliczanie i odprowadzanie 
składek oraz naliczanie świadczeń, jak 
i samych ubezpieczonych dążących do 
nieuprawnionego otrzymywania świad-
czeń.
Nieuczciwość przejawia się zarówno 

w formach winy nieumyślnej, jakimi są 
lekkomyślność i niedbalstwo, jak i w za-
mierzonym działaniu. Stopień zawinie-
nia i okoliczności ujawnionych błędów, ich 
rodzaje oraz skutki, decydują o sankcjach 
i konsekwencjach. Popełnione przez płat-
ników błędy, zwłaszcza w zakresie zgła-
szania do ubezpieczeń społecznych, do-
kumentowania rozliczeń i odprowadzania 
składek, powodują lub mogą powodować 
następujące konsekwencje:
•	 naliczenie odsetek za zwłokę od nieod-

prowadzonych w terminie składek na 
ubezpieczenie społeczne, określonych 
na zasadach i w wysokościach wymie-
nionych w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. 
– Ordynacja podatkowa29;

•	 dodatkową opłatę wymierzaną przez 
Zakład do wysokości 100% należnych 
składek, będącą sankcją administracyj-
ną dla płatnika składek alternatywną 
do kar wymierzanych przez sąd za wy-
kroczenia lub przestępstwa przeciwko 
przepisom o ubezpieczeniach społecz-
nych;

•	 karę grzywny wynoszącą do 5000 zł, 
wymierzaną przez sąd płatnikowi na-
ruszającemu określone przepisy o ubez-
pieczeniach społecznych;

•	 objęcie zadłużenia egzekucją admini-
stracyjną i sądową;

•	 upadłość płatnika składek w myśl prze-
pisów ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe i naprawcze30;

•	 objęcie zadłużenia zabezpieczeniem 
w postaci hipoteki i zastawu;

•	 wykluczenie dłużnika z postępowania 
o zamówienia publiczne;

•	 odpowiedzialność karną za naruszenie 
uprawnień pracowniczych wynikają-
cych ze stosunku pracy i ubezpieczeń 
społecznych31. 
Wymienione sankcje mają różny charak-

ter. Niektóre z nich są obligatoryjne i nie-
zależne od woli organu administracyjnego 
(np. odsetki za zwłokę), inne uzależnione 
są od okoliczności, skali i przyczyn nie-
prawidłowości. Wobec ich powstawania  
niezbędnym działaniem jest stałe uświa-
damianie stronom stosunków ubezpie-
czeniowych (pracodawcom, płatnikom, 
ubezpieczonym) konieczności poznawania 

29	 J.t.	DzU.2005.8.60	ze	zm.
30	 DzU.2003.60.535	ze	zm.
31	 Szerzej	o	sankcjach	nakładanych	w	wyniku	ustaleń	kontroli	J.	Marciniak	w	komentarzu	do	art.	86	usus	

(LEX	nr	157396).
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regulacji prawnych z dziedziny ubezpie-
czeń społecznych i prowadzenia perma-
nentnych czynności edukacyjnych w tym 
zakresie. Mało realne wydaje się, że do-
prowadzi to do całkowitego wyelimino-
wania błędów, lecz być może ich skala 
będzie niższa niż przedstawiona wyżej. 
Postępowanie organów kontrolnych nie 
będzie natomiast postrzegane przez spo-
łeczeństwo jako skierowane przeciwko 
wszystkim kontrolowanym, a jedynie 

przeciwko tym, którzy z uprawnień so-
cjalnych chcieliby korzystać w sposób nie-
uprawniony32.

dr MAREK POGONOWSKI
Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych
Oddział	w	Koszalinie,	
Wydział	Humanistyczny	 
Politechniki	Koszalińskiej

32	 Na	przykład,	w	odczuciu	znaczącej	części	społeczeństwa	działania	Zakładu	weryfikujące	uprawnienia	ko-
biet	w	ciąży	do	świadczeń	macierzyńskich	nie	są	aprobowane,	podczas	gdy	ich	istotą	jest	eliminowanie	
fikcyjnego	zgłaszania	się	do	ubezpieczeń	społecznych	kobiet	w	ostatnim	okresie	ciąży	z	deklarowaną	bar-
dzo	wysoką	podstawą	wymiaru	składek.

Słowa kluczowe: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kontrola, płatnik składek, system ubez-
pieczeń społecznych, fundusz emerytalny


