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EWA JASIURSKA-KLUCZEK 

PIOTR BORKOWSKI

Pojawiające się w mediach doniesienia o problemach osób przechodzących na eme-
ryturę z  przedstawieniem uznawanych przez  ZUS dokumentów potwierdzających 
zatrudnienie i  wynagrodzenie za czas pracy przed  1999  r. w  nieistniejących już 
zakładach pracy, a także liczne interpelacje i zapytania poselskie związane z tymi 
problemami spowodowały, że Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę skuteczności 
działania systemu przechowywania tej dokumentacji1. Jej celem było przede wszyst-
kim ustalenie, czy umożliwił on obywatelom realizację uprawnień do świadczeń eme-
rytalnych. Badanie NIK potwierdziło, że system jest nieskuteczny.

System przechowywania dokumentacji 
osobowej i płacowej pracodawców

Realizacja uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych

Wprowadzenie
Pracodawcy, niezależnie od możliwości 
finansowych i organizacyjnych, mają obo-
wiązek przechowywania dokumentacji 
byłych pracowników we własnym zakre-
sie lub zapewnienia jej przechowywania 
przez uprawnione podmioty (przecho-
wawców). Wprowadzenie tego obowiąz-
ku miało na celu zapewnienie możliwości 
wykorzystania jej do ustalenia podstawy 
wymiaru emerytury, renty lub innych 
świadczeń wypłacanych przez ZUS, 

1 Artykuł został przygotowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli Skuteczność działania systemu 
przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, nr ewid. 118/2017/P/16/064/LGD (LGD.410.018.2016), 
Delegatura NIK w Gdańsku, październik 2017 r. Kontrolą objęto okres od 1.1.2013 do 30.6.2016 oraz działania 
wcześniejsze i późniejsze, mające związek z działaniami podjętymi w ww. okresie.

a także w postępowaniach sądowych 
w sprawach ze stosunku pracy. Jednak 
nie zagwarantowało to ubezpieczonym 
otrzymania dokumentów, niezbędnych 
do prawidłowego ustalenia przez ZUS 
należnego świadczenia.

W wyniku wejścia w życie 1 stycznia 
1999 r. reformy emerytalnej, m.in. przy-
znano ubezpieczonym możliwość wska-
zywania do podstawy wyliczenia kapi-
tału początkowego na 1 stycznia 1999 r. 
oraz  przyznawanych i  przeliczanych 
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emerytur – zarobków z 20 lat kalendarzo-
wych dowolnie wybranych z całego okresu 
pracy zawodowej. Jednak środkiem do-
wodowym potwierdzającym wysokość 
wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy 
wymiaru świadczeń w postępowaniach 
przed ZUS mogą być kopie dokumentów 
dotyczących wynagrodzenia, wydawane 
przez jednostki upoważnione (w szczegól-
ności przez przechowawców wpisanych do 
rejestrów prowadzonych przez marszał-
ków województw, archiwa państwowe, 
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 
Krajową Radę Spółdzielczą i związki 
rewizyjne zrzeszające spółdzielnie) do 
przechowywania dokumentacji nieistnie-
jących już zakładów pracy. Jeżeli kopie 
dokumentów są wydane przez jednostki 
nieupoważnione (np. przez przechowaw-
ców, którzy nie postarali się o wpis do 
rejestrów, a także tych, którzy taki wpis 
uzyskali, ale w latach następnych zostali 
z rejestru wykreśleni lub inne podmioty, 
które nie prowadzą działalności gospodar-
czej w tym zakresie, a niekiedy bez pod-
stawy prawnej weszły w posiadanie do-
kumentacji pracowniczej zlikwidowanych 
zakładów pracy), od 1 stycznia 2009 r. za 
podstawę wymiaru składek ZUS przyjmu-
je kwotę obowiązującego w danym okresie 
minimalnego wynagrodzenia pracowników 
(do tego dnia przyjmowano tzw. stawkę 

2 Art. 15 ust. 2a ustawy z 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1383, ze zm.) – dalej: ustawa o emeryturach i rentach z FUS – określający, że w sytuacji, 
gdy nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym 
do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty, za podstawę wymiaru składek przyjmuje się kwotę 
obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, został wprowadzony do tej ustawy 
1.1.2009 ustawą z 4.9.2008 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(Dz.U. nr 192 poz. 1180).

3 Posiedzenie nr 106 z 3.3.2015.

zerową)2. Wprowadzenie opisanych wyżej 
unormowań miało wpływ na zróżnicowa-
nie sytuacji ubezpieczonych w zależno-
ści od statusu prawnego przechowawcy 
oraz niezawinione przez ubezpieczonych 
trudności w przedstawieniu Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych wymaganej 
dokumentacji. 

Doniesienia o trudnościach osób prze-
chodzących na emeryturę z przedstawie-
niem uznawanej przez ZUS dokumen-
tacji, potwierdzającej zatrudnienie i wy-
nagrodzenie za czas pracy przed 1999 r. 
w nieistniejących już zakładach pracy 
(tylko w latach 1999–2016 z prowadzo-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego Krajowego Rejestru Urzędo-
we go Podmiotów Gospodarki Naro dowej 
REGON wykreślono ponad 412 tys. pod-
miotów niebędących osobami fizyczny-
mi) pojawiały się w mediach praktycznie 
od wejścia w życie reformy emerytalnej. 
Sprawy te były również przedmiotem 
licznych interpelacji i zapytań poselskich. 
W trakcie VII kadencji Sejmu RP odby-
ło się posiedzenie Komisji Administracji 
i Cyfryzacji3, na którym rozpatrzono in-
formacje na temat stanu archiwów prze-
chowujących dokumenty płacowo-kadro-
we zlikwidowanych i przekształconych 
przedsiębiorstw i instytucji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dostępności 
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dokumentacji płacowo-kadrowej dla osób 
ubiegających się o świadczenia zabezpie-
czenia społecznego.4

Nieprzedstawienie takiej dokumenta-
cji ma bezpośredni wpływ na ustalanie 
przez ZUS niższego kapitału początko-
wego, a następnie emerytury lub renty. 
W wypadku dokumentacji poświadczonej 
przez podmioty nieupoważnione, ZUS 
przy wyliczaniu wysokości świadczenia do 
2008 r. uznawał przyszłemu emerytowi 
jedynie lata pracy, a za podstawę zarobków 

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11.10.2011 w sprawie postępowania o świadczenia 
emerytalno-rentowe (Dz.U.nr 237 poz. 1412).

5 Dane z opracowania Departamentu Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS „KAPITAŁ POCZĄTKOWY 
Działania informacyjne podjęte przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w latach 2013–2016”.

przyjmował stawkę zero, a od początku 
2009 r. kwotę minimalnego wynagro-
dzenia obowiązującą w okresie branym 
pod uwagę. Na 1 stycznia 1999 r. licz-
ba ubezpieczonych, którym ZUS powi-
nien ustalić kapitał początkowy, wynosiła 
około 11 mln. Tymczasem, według sza-
cunkowych danych, na koniec 2016 r. 
(po 17 latach obowiązywania reformy) 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpa-
trzył sprawy o ustalenie kapitału począt-
kowego dla około 8,8 mln ubezpieczonych5, 

Rysunek 1. Środki dowodowe stwierdzające wysokość wynagrodzenia, dochodu,  
przychodu oraz uposażenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru emery
tury lub renty w postępowaniu przed organem rentowym

Źródło: Rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe4.

Zaświadczenia 
pracodawcy  

lub innego  
płatnika składek

ŚRODKI DOWODOWE

JEŻELI UBEZPIECZONY 
NIE DYSPONUJE TAKIM DOKUMENTEM

Zaświadczenie 
z zakładu karnego  

lub aresztu 
śledczego

Inny dokument,  
na podstawie którego 

można ustalić wysokość 
wynagrodzenia, 

dochodu, przychodu  
lub uposażenia

Legitymacja 
ubezpieczeniowa 

Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
dotyczących wysokości wynagrodzenia, przychodu, dochodu i uposażenia 

przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, 
wydawane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji 

zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy
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a tylko w 2015 r. w ZUS zarejestrowano 
1,4 mln spraw o ustalenie kapitału począt-
kowego, w tym 0,2 mln dla występujących 
o świadczenia po raz pierwszy i 1,2 mln 
wymagających ponownego wydania decy-
zji6. Państwowy ubezpieczyciel oszacował, 
że skutki finansowe ustanowienia nowej 
zasady przejścia ze stawki zero na płacę mi-
nimalną pochłoną rocznie około 300 mln 
zł. Świadczy to o skali problemu i liczbie 
obywateli, którzy z powodu problemów 
z dokumentacją płacową mogą mieć wy-
liczoną niższą emeryturę. 

Wobec powyższych informacji i sy-
gnałów NIK przeprowadziła w okresie 
od 17 października 2016 r. do 10 marca 
2017 r. kontrolę skuteczności działania 
systemu przechowywania dokumenta-
cji osobowej i płacowej pracodawców. 
Jej celem było zbadanie, czy  system 
umożliwił obywatelom realizację upraw-
nień do świadczeń emerytalnych za pracę 
przed 1999 r. w nieistniejących już zakła-
dach pracy, a badaniami objęto: realizację 
przez Naczelnego Dyrektora Archiwów 
Państwowych (NDAP), archiwa państwo-
we i marszałków województw obowiązków 
w zakresie zapewnienia przechowywania 
i dostępu do wymienionej dokumentacji, 
podejmowanie przez NDAP, archiwa pań-
stwowe, marszałków województw i od-
działy ZUS działań służących ustaleniu 

6 Por. Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 2015 rok.
7 Kontrolę przeprowadzono w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, pięciu archiwach 

państwowych (Archiwum Państwowym w Białymstoku, Archiwum Państwowym w Gdańsku, Archiwum 
Państwowym w Kielcach, Archiwum Narodowym w Krakowie i Archiwum Państwowym w Warszawie), pię-
ciu Urzędach Marszałkowskich (Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Województwa Pomorskiego 
w Gdańsku, Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Województwa Małopolskiego w Krakowie i Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie) oraz w pięciu Oddziałach ZUS (w: Białymstoku, Gdańsku, Kielcach 
i Krakowie oraz w I Oddziale ZUS w Warszawie).

miejsc jej przechowywania oraz ich sku-
teczność, a także realizację przez oddziały 
ZUS uprawnień do świadczeń emerytal-
nych osób zatrudnionych przed 1999 r. 
w nieistniejących zakładach pracy7.

Ustalenia kontroli
W wyniku kontroli NIK oceniła, że funk-
cjonujący w Polsce system przechowywa-
nia wspomnianej dokumentacji jest niesku-
teczny i nie zapewnia wszystkim obywate-
lom możliwości dotarcia do dotyczących 
ich dokumentów osobowych i płacowych 
z okresu przed 1999 r., a tym samym 
możliwości pełnej realizacji uprawnień 
do świadczeń emerytalno-rentowych za 
pracę w tym czasie w nieistniejących już 
zakładach pracy. Państwo po okresie trans-
formacji nie stworzyło bowiem warun-
ków zapewniających jednolite traktowanie 
wszystkich obywateli, bez względu na to, 
u jakich pracodawców byli zatrudnieni. 
Chociaż pracownicy nie mieli wpływu na 
to, gdzie przekazano dokumenty potwier-
dzające przebieg ich zatrudnienia, status 
przechowawcy (podmiot zarejestrowany 
bądź niezarejestrowany) znacząco wpły-
wał na to, czy znajdująca się u niego doku-
mentacja będzie przez ZUS traktowana 
jako wiarygodny środek dowodowy, nie-
zbędny do obliczenia wysokości kapitału 
początkowego, a następnie emerytury.
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Niewłaściwe 
przechowywanie dokumentacji

Nie zapewniono przechowywania doku-
mentacji osobowej i płacowej w warun-
kach określonych przepisami. Część doku-
mentacji była przechowywana w ramach 
działalności gospodarczej przez prywatne 
podmioty z pominięciem regulacji okre-
ślonych w ustawie o archiwach8 (z danych 
NDAP wynika, że przechowawców, któ-
rzy nie dopełnili obowiązku rejestracji 
było około 400, tj. dwukrotnie więcej od 
funkcjonujących w ramach systemu9).

Częścią dokumentacji dysponowały 
podmioty, najczęściej osoby fizyczne, 
które weszły w jej posiadanie bez tytułu 
prawnego i nie mogły na podstawie obo-
wiązujących przepisów nieodpłatnie oddać 
jej uprawnionym przechowawcom (liczba 
takich przechowawców nie jest znana)10.

Skontrolowane Archiwa Państwowe 
nie zawsze przechowywały dokumenta-
cję w miejscach do tego przeznaczonych 
i w wymaganych warunkach (nieprawidło-
wości stwierdzono we wszystkich skon-
trolowanych archiwach). 

Przykładowo, w Archiwum Narodo-
wym w Krakowie (Ekspozytura w Spyt-
kowicach) część dokumentacji przecho-
wywano w stosach na posadzce, wzdłuż 
ścian magazynów (w tym część w bezpo-
średnim sąsiedztwie rur centralnego ogrze-
wania), a także na korytarzach w piwnicy 

8 Ustawa z 14.7.1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217).
9 W kontrolowanym okresie liczba zarejestrowanych przechowawców zmniejszyła się z 229 do 218.
10 Na problemy związane z funkcjonowaniem podmiotów, które posiadają dokumentację bez tytułu prawnego 

wskazywał Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w informacji przekazanej NDAP w 2015 r., 
jak i w informacji przekazanej NIK na potrzeby kontroli.

11 Dz.U. nr 109 poz. 719.
12 Dz.U. nr 32 poz. 284.

i na I piętrze. Naruszono tym samym 
przepisy § 4 ust. 1 pkt 11 i 12 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów11. 
W związku z tą nieprawidłowością kontro-
lerzy na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy 
o NIK poinformowali dyrektora Archiwum 
o stwierdzeniu bezpośredniego niebezpie-
czeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego 
albo powstania znacznej szkody w mieniu. 
Dyrektor wskazał rozwiązania, które po-
winny spowodować, że do końca I kwarta-
łu 2017 r. dokumentacja zgromadzona na 
drogach komunikacji ogólnej ekspozytury 
zostanie usunięta.

W Archiwum Państwowym w Gdańsku 
(Oddział w Gdyni) przez dwa magazyny 
poprowadzono instalację wodociągową 
(magazyny nie spełniały wymogu okre-
ślonego w § 4 rozporządzenia Ministra 
Kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie 
warunków przechowywania dokumen-
tacji osobowej i płacowej pracodawców12 
– w trakcie kontroli przeniesiono ją do 
pomieszczeń spełniających ten wymóg).

W części magazynów wszystkich skon-
trolowanych archiwów nie zapewniono 
również wilgotności, którą określa za-
łącznik do wymienionego rozporządze-
nia (wilgotność względna na poziomie od 
45% do 60%) i temperatury (na poziomie  
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od 14° C do 20° C). Ponadto w Archiwum 
Państwowym w Białymstoku i Archiwum 
Narodowym w Krakowie nie zadbano 
o codzienną rejestrację wyników kon-
troli warunków wilgotności i temperatury 
w tych pomieszczeniach, wbrew przepisom 
§ 6 ust. 2 ww. rozporządzenia.

NDAP i archiwa państwowe nie zapew-
niły wystarczających środków na pokrycie 
wydatków związanych z przechowywa-
niem dokumentacji na podstawie umów 
(oszacowane przez archiwa koszty realizacji 
zawartych od 2003 r. umów były ponad-
dwukrotnie większe od kwot uzyskanych 
z tytułu ich zawarcia)13.

Działalność archiwów państwowych 
w tym zakresie finansowano w ramach ra-
chunku pomocniczego dla sum na zlecenie, 
przez co rozliczano ją poza budżetem pań-
stwa (archiwa nie przekazały do budżetu 
państwa 2009,2 tys. zł z tytułu usługowego 
przechowywania dokumentacji)14.

Dyrektorzy archiwów nie mieli prawnej 
podstawy do zabezpieczenia tej dokumen-
tacji15, a w wypadku powzięcia informacji, 
że znajduje się ona w warunkach zagraża-
jących zniszczeniem, NDAP nie podejmo-
wał żadnej inicjatywy (nie wydał żadnej 

13 Z analizy NDAP przeprowadzonej w 2013 r. wynika, że archiwa oszacowały koszty realizacji zawartych od 
2003 r. umów na 41 760,9 tys. zł. Należności z tytułu umów zawartych do 30.9.2013 (pobierane z góry) 
wyniosły tylko 18 236,7 tys. zł (z tego wykorzystano 11 976,7 tys. zł – do wykorzystania pozostało jedynie 
6260,0 tys. zł, tj. 34%).

14 Niedokonanie przez skontrolowane archiwa wpłaty do budżetu państwa dochodów z działalności w zakresie 
przechowywania ww. dokumentacji, a także przeznaczenie przez te archiwa ww. dochodów na ponoszone 
w jednostce wydatki, stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych – odpowiednio: art. 6 pkt 2 
i art. 7 ustawy z 17.12. 2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1311, ze zm.).

15 Art. 12a ustawy o archiwach, z którego wynika uprawnienie dla dyrektora archiwum państwowego do 
wydania decyzji o zabezpieczeniu materiałów w przypadku uzasadnionej obawy ich zniszczenia, uszkodzenia 
lub utraty, ma zastosowanie tylko do – nieobejmujących tej dokumentacji – zasobów archiwalnych.

16 KRS: Krajowy Rejestr Sądowy.
17 CEiIDG: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

decyzji nakazującej złożenie dokumentacji 
na przechowanie w archiwum państwo-
wym, m.in. w wyniku przyjęcia zawężającej 
interpretacji art. 51z i 51h ustawy o archi-
wach, zgodnie z którą może przymusowo 
przejąć dokumentację tylko gdy znajduje 
się ona bezpośrednio u byłego pracodawcy 
lub wykreślonego z rejestru przechowawcy).

Nie były również skuteczne postano-
wienia sądów rejestrowych zobowiązujące 
archiwa państwowe do przejęcia doku-
mentacji – z chwilą wykreślenia z KRS16 
lub CEiDG17 podmiotu, którego dotyczyły, 
postanowienia stawały się niewykonal-
ne, ponadto wskazane w postanowieniach 
podmioty często nie przekazywały doku-
mentacji do archiwum.

Zawiadomienia do organów ścigania, 
zgłaszane przez objęte kontrolą podmio-
ty, załatwiano odmową wszczęcia postę-
powania lub jego umorzeniem (m.in. dla-
tego, że porzucenie, narażenie na znisz-
czenie lub uszkodzenie ww. dokumentacji 
przez przechowawcę oraz nieprzekaza-
nie jej innemu przechowawcy w wypad-
ku zaprzestania działalności nie zostało 
spenalizowane). Z tego względu w kolej-
nych tego typu sytuacjach odstępowano 
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– w ocenie NIK bezzasadnie – od składania 
zawiadomień; w konsekwencji sprawcy 
czynów pozostawali bezkarni, a obywatele 
próbujący objąć należytą ochroną doku-
mentację, która dotyczy ich żywotnych 
interesów, pozbawieni zostali jakiegokol-
wiek realnego wsparcia władzy publicznej. 
Zastępca Prokuratora Krajowego poinfor-
mował NIK, że PK nie dysponuje danymi 
odnoszącymi się do przestępczości związa-
nej z działaniem systemu przechowywania 
dokumentacji, gdyż „tak wyodrębnione 
przestępstwa nie są objęte monitoringiem”.

Dostęp do dokumentacji 
nie dla wszystkich

Nie zapewniono wszystkim obywatelom 
dostępu do dokumentacji osobowej i pła-
cowej pracodawców:

Nie utworzono jednej bazy danych, 
w której znajdowałyby się wszystkie in-
formacje o miejscach jej przechowywania 
(w prowadzonej przez NDAP ewidencji 
ujęto przechowawców, którzy przejęli 
dokumentację jedynie około 14 tys. pra-
codawców, tymczasem, jak wskazano we 
wprowadzeniu do niniejszego opracowa-
nia, tylko w latach 1999–2016 wykreślono 
z REGON ponad 412 tys. podmiotów nie-
będących osobami fizycznymi). W ewiden-
cji prowadzonej przez NDAP nie uwzględ-
niono m.in.: przechowawców niezareje-
strowanych, przedsiębiorców, którzy po 
likwidacji firmy przechowują dokumen-
tację we własnym zakresie, a także nie-
których przechowawców przewidzianych 
w ustawie o archiwach (np. związki rewi-
zyjne zrzeszające spółdzielnie).

Dane w ewidencji prowadzonej przez 
Naczelnego Dyrektora Archiwów Pań-
stwo wych nie były kompletne nawet 

w odniesieniu do ujętych w niej przecho-
wawców (NDAP nie posiadał informacji, 
czy 14,5% wpisanych do ewidencji prze-
jęła jakąkolwiek dokumentację – nie miał 
jednak uprawnienia do egzekwowania od 
nich obowiązków ewidencyjnych).

ZUS i Archiwa Państwowe starały 
się wypełnić lukę w ewidencji, tworząc 
własne bazy, jednak największa z nich 
zawierała informacje dotyczące jedy-
nie około 34 tys. zlikwidowanych firm. 
Prowadzona przez ZUS „Baza zlikwidowa-
nych lub przekształconych zakładów pracy” 
zawiera informacje o około 24 tys. praco-
dawców, a przez Archiwum Państwowe 
w Warszawie baza „Miejsca przechowy-
wania dokumentacji osobowej i płacowej 
pracodawców” – o około 34 tys. zlikwi-
dowanych firm (ujęto w niej 1700 pod-
miotów przechowujących dokumentację, 
z tego około 210 uzyskało wpis do rejestru, 
około 1200 to jednostki zobowiązane na 
podstawie przepisów do przejęcia doku-
mentacji, a w wypadku pozostałych przy-
jęto, że prowadzą działalność przechowal-
niczą bez podstawy prawnej).

Przyszli emeryci i renciści nie mogli li-
czyć na skuteczną pomoc państwa w sytu-
acji, gdy przechowawca odmawiał lub zwle-
kał z wydaniem dokumentów potrzebnych 
do naliczenia świadczeń emerytalno-
-rentowych, czy domagał się wniesienia 
przez zainteresowanego nieuzasadnionych 
opłat. Uprawnienia do kontroli usługowego 
przechowywania dokumentacji przysługi-
wały jedynie NDAP i marszałkom woje-
wództw. Były jednak istotnie ograniczone. 
NDAP mógł przeprowadzać taką kontrolę 
jedynie w podległych mu archiwach pań-
stwowych, a marszałkowie – tylko u za-
rejestrowanych przechowawców i jedynie 
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w zakresie weryfikacji danych stanowią-
cych podstawę wpisu i ujętych w reje-
strze, dysponowania odpowiednią bazą 
organizacyjno-techniczną i właściwymi 
warunkami udostępniania dokumenta-
cji, posiadania regulaminu usług oraz za-
trudniania do obsługi dokumentacji osób 
posiadających specjalistyczne wykształ-
cenie i praktykę zawodową. Uprawnienia 
te nie obejmowały kontroli prawidłowości 
obsługi obywateli. Żadnemu z organów 
nie nadano uprawnień do kontroli nieza-
rejestrowanych przedsiębiorców, przecho-
wujących ww. dokumentację w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej, 
a marszałkowie województw mieli pro-
blemy z właściwym wywiązywaniem się 
nawet z ograniczonych w sposób wyżej 
opisany obowiązków. Na słabość nadzoru 
nad przechowawcami wskazywali rów-
nież eksperci podczas panelu zorganizowa-
nego przez NIK po zakończeniu czynności 
kontrolnych, w którym wzięli udziałprzed-
stawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Mini ster-
stwa Sprawiedliwości, ZUS, Głównego 
Inspektora Pracy, Generalnego Inspe kto-
ra Ochrony Danych Osobowych, Sto-
wa rzyszenia Archiwistów Polskich oraz 
Związku Województw RP. Postulowali 
pilne zmiany m.in. w przepisach dotyczą-
cych nadzoru i kontroli nad przechowaw-
cami oraz warunkami przechowywania 
dokumentacji.

Objęte kontrolą podmioty podejmowały, 
często bez umocowania prawnego, dzia-
łania dotyczące ustalenia miejsc przecho-
wywania dokumentacji osobowej i płaco-
wej pracodawców. Zostały one ocenione 
przez NIK pozytywnie, ograniczały skutki 

opisanych wyżej nieprawidłowości, jednak 
nie mogły ich wyeliminować:

I tak, do skontrolowanych archiwów 
wpłynęło ponad 51 tys. wniosków w spra-
wie uzyskania informacji o dokumentacji 
(około 58 w dniu roboczym), przy czym 
okres ich rozpatrywania w Archiwum 
Państwowym w Warszawie (do którego 
wpłynęło 96% z nich), wydłużył się z 3-4 
tygodni w 2013 r. do 6-8 miesięcy w 2016 r.

Zainteresowani poszukiwali rów-
nież dokumentacji osobiście i telefonicz-
nie (w czterech z pięciu archiwów roz-
patrzono ponad 151 tys. takich próśb, 
około 171 w dniu roboczym).

Z szacunków Archiwum Państwowego 
w Warszawie wynika, że nie było ono w sta-
nie wskazać przechowawcy dokumentacji 
pracowniczej dla ponad połowy zgłasza-
jących się petentów; w okresie objętym 
kontrolą do Archiwum wpłynęło 49,1 tys. 
wniosków w sprawie pozyskania informacji 
o dokumentacji osobowo-płacowej; zreali-
zowano 45,5 tys. wniosków, w tym w wy-
padku 14,6 tys. wniosków wydano odpisy 
lub kopie dokumentacji; kwerendy dotyczy-
ły dokumentacji znajdującej się w zasobie 
Archiwum i poza nim, a ich realizacja pole-
gała m.in. na udzieleniu informacji o miej-
scu przechowywania dokumentacji, jej wy-
pożyczenia oraz wydania kopii i odpisów.

Skontrolowane Oddziały ZUS stosowały 
się do obowiązujących przepisów, dokonując 
weryfikacji przedkładanej przez ubezpie-
czonych dokumentacji na podstawie prze-
widzianych prawem środków dowodowych. 
Przypadki nieuznania wynagrodzenia po-
twierdzonego właściwą dokumentacją zda-
rzały się sporadycznie. Realizacja tych. zadań 
odbywała się jednak na podstawie przepi-
sów, które nie uwzględniały niekorzystnej 
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sytuacji, w jakiej znaleźli się ubezpieczeni 
na skutek opisanych wyżej wad systemu 
(od 1999 r. do 2008 r. ubezpieczonemu, 
który nie mógł wylegitymować się sporzą-
dzoną przez uprawnionego przechowawcę 
kopią dokumentacji płacowej przyjmowa-
no do podstawy wymiaru składek „stawkę 
zero”, a od 2009 r. przyjmuje się kwotę obo-
wiązującego w danym okresie minimalnego 
wynagrodzenia pracowników).

Wnioski
Ustalenia kontroli wskazujące na obszary 
występowania nieprawidłowości o charak-
terze systemowym potwierdziły wyniki 
panelu, w którym eksperci zgodnie stwier-
dzili potrzebę pilnych zmian w przepisach. 
Zaznaczyli, że prowadzone w Ministerstwie 
Rozwoju prace nad zmianą przepisów do-
tyczących okresów przechowywania doku-
mentacji osobowej i płacowej pracodawców 
nie rozwiążą problemów związanych z do-
stępem do tej wytworzonej przed 1999 r. 
w nieistniających już zakładach pracy.

Wyniki kontroli wskazały, że Ministro-
wie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
powinni podjąć inicjatywę legislacyjną do-
tyczącą zmian – odpowiednio – w ustawie 
o archiwach i w ustawie o emeryturach 
i rentach z FUS oraz rozporządzeniu w spra-
wie postępowania o świadczenia emerytal-
no-rentowe. Ponadto, mając na względzie 
interesy ubezpieczonych, którzy nie sko-
rzystali z wprowadzonej w 2009 r. zasady 
przyjmowania do podstawy wymiaru eme-
rytur i rent (w wypadku braku uznawanej 
przez ZUS dokumentacji dotyczącej wy-
nagrodzenia) kwoty minimalnego wyna-
grodzenia, zamiast „stawki zerowej”, NIK 
wniosła o przeprowadzenie przez Prezesa 

ZUS akcji informującej ubezpieczonych 
o możliwości wystąpienia do ZUS z wnio-
skiem o ponowne ustalenie kapitału począt-
kowego lub świadczenia emerytalno-ren-
towego, uwzględniające powyższą zmianę, 
w formie mającej na względzie wszystkie 
grupy wiekowe klientów.

W szczególności NIK wniosła do:
 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego o podjęcie działań w zakresie inicja-
tywy legislacyjnej dotyczącej zmian w usta-
wie o archiwach w celu wyeliminowania 
przyczyn powstania zidentyfikowanych 
w wyniku kontroli nieprawidłowości o cha-
rakterze systemowym, przez:
– wprowadzenie przepisów umożliwiają-
cych przejęcie przez archiwa państwowe 
dokumentacji od podmiotów, które weszły 
w jej posiadanie i przechowują ją bez ty-
tułu prawnego;
– wprowadzenie przepisów umożliwiają-
cych powstanie jednego, ogólnodostępne-
go systemu ewidencyjnego, obejmującego 
wszystkie podmioty przechowujące doku-
mentację (niezależnie od tytułu prawne-
go, na podstawie którego ją przechowują), 
a także pracodawców, u których jest prze-
chowywana i okres, którego dotyczy;
– nadanie NDAP uprawnienia umożliwiają-
cego egzekwowanie od przechowawców cią-
żących na nich obowiązków ewidencyjnych;
– wprowadzenie przepisów pozwalających 
na kontrolę przez wskazany organ wszyst-
kich podmiotów przechowujących doku-
mentację w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej (a nie tylko wpisanych 
do rejestru) oraz rozszerzenie uprawnień 
kontrolnych na realizację wszystkich obo-
wiązków, ciążących na tych podmiotach na 
podstawie ustawy o archiwach oraz pra-
widłowość udostępniania przez nich 
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przechowywanej dokumentacji (do tej pory 
kontrolę można przeprowadzać jedynie 
w zakresie objętym wpisem do rejestru);
– rozszerzenie uprawnienia dyrektorów 
archiwów państwowych do zabezpieczania 
materiałów archiwalnych (art. 12a ustawy 
o archiwach) o dokumentację osobową 
i płacową pracodawców (m.in. w sytuacji 
nierealizowania postanowień sądów re-
jestrowych, o których mowa w art. 51p 
i art. 51u ww. ustawy przez podmioty obję-
te tymi postanowieniami lub ustania bytu 
prawnego tych podmiotów);
– zmianę przepisów art. 51z i 51h ustawy 
o archiwach tak, aby zobowiązywały one 
NDAP do nakazania złożenia w archi-
wum państwowym dokumentacji zagro-
żonej zniszczeniem, niezależnie od tego, 
czy znajduje się ona bezpośrednio u byłego 
pracodawcy lub wykreślonego z rejestru 
przechowawcy, czy u innego podmiotu 

18 Ustawa z 6.6.1997 – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, ze zm.).

(NDAP przyjmuje możliwą, ale zawęża-
jącą interpretację ww. przepisów, uznając 
że może przymusowo przejąć dokumen-
tację jedynie wtedy, jeśli znajduje się ona 
bezpośrednio u byłego pracodawcy lub wy-
kreślonego z rejestru przechowawcy);
– penalizację w rozdziale 5 ustawy o ar-
chiwach (dotyczącym dotychczas jedynie 
materiałów archiwalnych) czynów, polega-
jących na porzuceniu, narażeniu na znisz-
czenie lub narażeniu na uszkodzenie doku-
mentacji osobowej i płacowej przez prze-
chowawcę, a także nieprzekazaniu ww. 
dokumentacji innemu przechowawcy 
w przypadku zaprzestania działalności 
(art. 276 k.k.18 obejmuje jedynie niszcze-
nie, uszkadzanie, czynienie bezużytecz-
nym, ukrywanie i usuwanie dokumentu);

 • Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej o podjęcie działań legislacyjnych 
w celu wprowadzenia zmian:

Źródło: Dane wynikające z kontroli.

Rysunek 2. Wnioski dotyczące dokumentacji osobowopłacowej wpływające  
do Archiwum Państwowego w Warszawie

Termin rozpatrywania wniosków w AP  
w Warszawie wydużył się z 3-4 tygodni  
w 2013 r. do 6-8 miesięcy w 2016 r.
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– w ustawie o emeryturach i rentach  
z FUS – przez nadanie ZUS w postępowa-
niach o świadczenia emerytalno-rentowe 
uprawnień do występowania do przecho-
wawców o przedłożenie oryginałów do-
kumentacji w sytuacji, gdy ubezpieczo-
ny ma problem z uzyskaniem ich kopii 
lub gdy wiarygodność tej dokumentacji 
budzi wątpliwości (np. gdy pochodzi od 
nieuprawnionego przechowawcy);
– w rozporządzeniu w sprawie postępo-
wania o świadczenia emerytalno-rento - 
we – przez rozszerzenie określonego w § 28 
tego aktu prawnego katalogu środków do-
wodowych, które mogą potwierdzać wyso-
kość wynagrodzenia, dochodu, przychodu 
oraz uposażenia przyjmowanego do ustale-
nia podstawy wymiaru świadczeń o doku-
mentację pochodzącą od nieuprawnionego 
przechowawcy (przepis powinien określać 
przesłanki, które powinny być spełnione, 
aby taka dokumentacja mogła być uwzględ-
niona w procesie ustalania prawa i wyso-
kości świadczeń emerytalnych).

Najwyższa Izba Kontroli podkreśliła 
przy tym, że wyżej wymienione działania, 
służące niwelowaniu skutków dotychcza-
sowych zaniedbań, mogą dotyczyć jedynie 
dokumentacji do tej pory niezniszczonej 
(przechowywanej głównie przez nieupraw-
nione podmioty).

Ze stanowiska Wiceprezesa Rady Mini-
strów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
ro dowego do Informacji wynika, że nie 
zgadza się z propozycjami zmian przepi-
sów w ustawie o archiwach, gdyż nowe 
zadania dla archiwów państwowych mogą 
spowodować niepożądaną zmianę profi-
lu ich działania, a zwłaszcza ograniczenie 
misji w sferze ochrony dziedzictwa do-
kumentacyjnego.

Prezes NIK w opinii do tego stanowiska 
podtrzymał wnioski zawarte w Informacji. 
Wskazał m.in., że:

 • zaproponowane rozwiązania uwzględ-
niają zasadę racjonalnego gospodarowania 
dostępnymi dla państwa siłami i środka-
mi, dlatego ich istotą jest wprowadzenie 
takich rozwiązań, które w krótkim czasie 
powinny pozwolić na osiągnięcie zamie-
rzonego efektu przy minimalizacji (w skali 
państwa, a nie organu) koniecznych do 
tego nakładów (wydaje się, że podobny-
mi przesłankami kierowano się wprowa-
dzając w 2002 r. do ustawy o archiwach 
uregulowania, których dotyczą wnioski);

 • nie sposób uznać, że istniejąca sieć ar-
chiwów (30 archiwów, dysponujących 
39 oddziałami i trzema ekspozyturami) 
nie mogłaby sprostać wynikającym z wnio-
sków zadaniom. Jest oczywiste, że realiza-
cja wniosków musi się wiązać z przekaza-
niem archiwom odpowiednich środków;

 • doprowadzenie w wyniku kontroli do 
zgodnego z ustawą o finansach publicznych 
gospodarowania środkami z usługowego 
przechowywania dokumentacji spowo-
dowało konieczność odprowadzenia do 
budżetu państwa dochodów z tej działal-
ności, jednak stworzyło archiwom szan-
sę na pokrycie z tego budżetu niedobo-
ru spowodowanego niedoszacowaniem 
kosztów przy zawieraniu umów prze-
chowania (określanego już w 2013 r. na 
ponad 20 mln zł);

 • w wyniku oddania do użytku od 2013 r. 
nowych budynków, archiwa na koniec 
2015 r. dysponowały wolnymi półkami 
magazynowymi o długości przekraczającej 
całą przejętą do 2016 r. ww. dokumenta-
cję, ponadto planowane są i realizowane 
nowe inwestycje.
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Ze stanowiska do Informacji Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wy-
nika, że przede wszystkim powinny być 
podjęte działania wskazane Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na po-
parcie zasługuje wniosek do prezesa ZUS, 
natomiast zrealizowanie propozycji zmian 
przepisów w ustawie o emeryturach i ren-
tach z FUS i w rozporządzeniu w sprawie 
postępowania o świadczenia emerytalno-
-rentowe nie jest celowe.

Prezes NIK w opinii do tego stanowiska 
podtrzymał wnioski zawarte w Informacji. 
Wskazał przy tym, że:

 • w skontrolowanych oddziałach ZUS obo-
wiązywały procedury zgodne z przepisami 
§ 28 ww. rozporządzenia, a nie wskazane 
stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej oraz ZUS z 1999 r. (stosowa-
nie przez organ rentowy w postępowaniu 
innego katalogu środków dowodowych, 
niż wynikający z przepisów byłoby nie do 
pogodzenia z zasadą zaufania do państwa);

 • treść § 28 ww. rozporządzenia spowo-
dowała podział ubezpieczonych na takich, 
którzy mają możliwość udokumentowania 
podstawy świadczenia i tych, którym ta 
możliwość została odebrana – konieczne 
jest zatem dokonanie wnioskowanej zmia-
ny tak, aby była ona zgodna z art. 32 ust. 1 
i art. 67 ust. 1 Konstytucji;

 • możliwość zweryfikowania decyzji ZUS 
w sądowym postępowaniu odwoławczym 
nie może stanowić podstawy do odstąpie-
nia od wnioskowanej zmiany przepisów 

już choćby z tego powodu, że część świad-
czeniobiorców może zaufać ZUS i nie zło-
żyć odwołania od niekorzystanej decyzji;

 • wobec faktu, że w badanym okresie 
tylko pięć archiwów musiało rozpatrzyć 
ponad 202 tys. próśb, związanych z poszu-
kiwaniem dokumentacji nie można zgodzić 
się z przedstawioną przez ministra sugestią, 
że skala zjawiska wydaje się być niewielka.

Ze stanowiska do Informacji Prezesa 
ZUS wynika, że zamierza on wykonać 
wniosek przeprowadzając wnioskowaną 
akcję w I kwartale 2018 r. z wykorzysta-
niem baneru oraz artykułu na stronie in-
ternetowej ZUS, informacji na ekranach 
multimedialnych i systemu IVR w obsłu-
dze telefonicznej klientów ZUS.

Prezes NIK zaakceptował powyższą 
deklarację, w opinii do tego stanowiska 
zauważył jednak, że NIK wniosła o prze-
prowadzenie akcji w formie mającej na 
względzie wszystkie grupy wiekowe klien-
tów ZUS. Zasadne jest zatem uzupełnienie 
form deklarowanych przez Prezesa ZUS 
działań o przekazanie klientom ZUS tej in-
formacji również z wykorzystaniem tra-
dycyjnego ich nośnika, a więc w formie 
pisemnej– wówczas ma ona szansę przy-
nieść pożądany skutek .

EWA JASIURSKA-KLUCZEK, dyrektor  
PIOTR BORKOWSKI, doradca ekonom.
Delegatura NIK w Gdańsku
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