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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/072 – Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce. 

Okres objęty 

 kontrolą 

Lata 2015-2018 (do 31 marca 2018 r.), a także zdarzenia przed i po tym okresie, mające 

znaczenie dla kontrolowanej działalności. 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Kopeć, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LKI/32/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.  

2. Kinga Komenda, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LKI/33/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach (dalej: Oddział),  
ul. Piotrkowska 27, 25-510 Kielce. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Paweł Kaleta, Dyrektor Oddziału (dalej: Dyrektor) od 1 grudnia 2016 r., poprzednio 

Dyrektorem był Jerzy Dalka.  

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W Oddziale w kontrolowanym okresie nie zidentyfikowano barier prawnych w działalności 
obsługiwanych płatników składek z sektora przedsiębiorstw MŚP2, w tym firm rodzinnych. 
Wobec tego informacje w tym zakresie nie były przekazywane jednostce nadrzędnej – 
Centrali ZUS. Do właściwości jednostki nadrzędnej należały zagadnienia dotyczące 
inicjatyw legislacyjnych, organizacyjnych lub ewentualnych zmian w systemie 
teleinformatycznym. Wprowadzone w ramach Pakietu 100 zmian dla firm3 udogodnienia 
m.in. dla przedsiębiorców, które mogły wystąpić w działalności kontrolowanej jednostki (np. 
posiedzenie w trybie współdziałania) nie znalazły zastosowania w przypadku objętych 
badaniem firm rodzinnych, a w przypadku ogółu płatników (przedsiębiorców) skala ich 
zastosowania była nieznana (nie były prowadzone ewidencje pozwalające określić skalę).  

Prawidłowo prowadzono sprawy 95 objętych analizą firm rodzinnych związane 
z ubezpieczeniami społecznymi, udzielaniem ulg w spłacie należności z tytułu składek, 
wydawaniem zaświadczeń, przekazywaniem informacji o numerach rachunków 
składkowych oraz korygowaniem wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Diagnozowanie barier w rozwoju firm rodzinnych 

W kontrolowanym okresie do Oddziału wpłynęły łącznie 42 skargi i wnioski, które dotyczyły 
w szczególności spraw związanych z obsługą emerytur, rent, zasiłków i orzecznictwa 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. 
3 Pakiet 100 Zmian dla Firm – pakiet ułatwień dla biznesu. Pakiet ogłoszony został w czerwcu 2016 roku. Jego celem było 
zniesienie najbardziej uciążliwych przepisów utrudniających prowadzenie biznesu. Najważniejsze elementy pakietu to zmiany 
wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego 
przedsiębiorców  (Dz. U. poz. 2255) oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 935). 

Ocena ogólna 

Opis stanu 
faktycznego 



 

3 

lekarskiego. Żadna ze złożonych w badanym okresie skarg nie dotyczyła barier prawnych 
w działalności przedsiębiorstw, w tym firm rodzinnych.  
W Oddziale w trakcie realizacji bieżących zadań nie zidentyfikowano okoliczności, które 
mogłyby wskazywać na istnienie takich barier, dlatego też nie przeprowadzono analiz w tym 
zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 11) 

Dyrektor wyjaśnił: W ZUS nie ma segmentacji firm, w których odpowiednim znacznikiem 
oznaczona byłaby firma rodzinna. ZUS wspiera płatników składek – niezależnie od wielkości 
oraz struktury organizacyjnej. Usługi kierowane są do wszystkich płatników, którzy figurują 
w Centralnym Rejestrze Płatników. W przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych, 
kwestia więzi rodzinnych dotyczy tylko i wyłącznie osób współpracujących. (…) Klienci 
biznesowi, do których zaliczamy wszystkich płatników składek na bieżąco zgłaszają 
problemy – nie tylko prawne – z którymi stykają się podczas prowadzenia firmy. 
Analizujemy wszelkie zgłoszenia, które do nas trafiają. Sprawy, które możemy obsłużyć na 
poziomie Oddziału obsługujemy w ramach swoich kompetencji. Zagadnienia dotyczące 
inicjatyw legislacyjnych, organizacyjnych lub ewentualnych zmian w systemie 
teleinformatycznym ZUS przekazujemy na poziom Centrali Zakładu. Tam zbierane są 
również wnioski i spostrzeżenia, które zostają wykorzystane przy planowaniu nowych usług 
dla klientów. Zgłoszenia te są weryfikowane pod kątem technicznych i ekonomicznych 
możliwości ich realizacji oraz zasadności merytorycznej. Rozwiązania przyjmowane przez 
ZUS konsultowane są z płatnikami, którzy współpracują z ZUS przy wypracowaniu 
rozwiązań problemów pojawiających się w kontaktach z Zakładem oraz w zakresie oceny 
usług świadczonych przez Zakład. Wyniki przeprowadzonych w Centrali analiz 
poskutkowały realizacją m.in. takich projektów jak: e-składka (płatnicy opłacają wszystkie 
składki na jeden rachunek), doradca ds. płatnika składek (z jego usług można skorzystać 
w placówce), opiekun płatnika strategicznego (kryterium objęcia płatnika opieką płatnika 
strategicznego jest np. liczba zatrudnionych pracowników, rodzaj i częstotliwość problemów 
z którymi płatnik zgłasza się do ZUS), Centrum Obsługi Telefonicznej (telefoniczny system 
stanowiący uzupełnienie bezpośredniej obsługi umożliwiający uzyskanie informacji 
o charakterze ogólnym oraz po uwierzytelnieniu klienta uzyskanie informacji na temat m.in. 
dokumentów zewidencjonowanych na koncie płatnika).  

(dowód: akta kontroli str. 6-9). 

W toku bieżącej pracy Oddział nie zidentyfikował barier prawnych w działalności firm. Skargi 
i wnioski składane do ZUS, nie dotyczyły barier prawnych w zakresie działalności firm 
rodzinnych.  

 

2. Wdrożenie rozwiązań prawnych mających na celu likwidację 
barier w rozwoju firm rodzinnych sektora MŚP  

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przyjęta w ramach Pakietu 100 zmian dla 
firm, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., wprowadziła istotne zmiany do ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego4 (dalej: k.p.a.), które 
miały uprościć m.in. prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzono m.in. 
rozwiązania polegające na: 

 możliwości przeprowadzenia mediacji (art. 96a k.p.a.), 

 możliwości załatwienia sprawy milcząco (art. 122a 1 i 2 k.p.a.), 

 prawie do wniesienia ponaglenia (art. 37 k.p.a.), 

 możliwości zwołania posiedzenia w trybie współdziałania (art. 106a k.p.a.), 

 możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej (art. 127a  k.p.a.), 

 załatwieniu sprawy w postępowaniu uproszczonym (art. 163b k.p.a.), 

 doprecyzowaniu przepisu dotyczącego wyznaczenia terminu na uzupełnienie braków 
formalnych (art. 64 k.p.a.), 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm. 
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 rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy (art. 81a k.p.a.), 

 przyjaznej interpretacji przepisów (art. 7a k.p.a.), 

 poświadczeniu, na żądanie strony, za zgodność z oryginałem przedłożonych 
dokumentów przez pracownika organu (art. 76a § 2b k.p.a.), 

 doprecyzowaniu, że sobota jest traktowana jako dzień wolny przy obliczaniu terminów 
(art. 57 § 4 k.p.a.). 

Powyżej przedstawione udogodnienia nie były stosowane w przypadku objętych badaniem 
435 spraw dotyczących firm rodzinnych prowadzonych w kontrolowanym okresie 
w Oddziale. Trzy z ww. udogodnień nie miały zastosowania w prowadzonych przez Oddział 
postępowaniach, tj.  milczące załatwienie sprawy, mediacja i postępowanie uproszczone.  
Z wyjaśnień Dyrektora wynika, że w stosunku do ogółu przedsiębiorców stosowane były 
w Oddziale poświadczanie za zgodność z oryginałem przedłożonych dokumentów, 
przyjazna interpretacja przepisów oraz rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść 
przedsiębiorcy. Prowadzone w Oddziale ewidencje i rejestry postępowań nie pozwalały 
jednak ustalić liczby spraw, w których udogodnienia te znalazły zastosowanie.   

(dowód: akta kontroli str. 12,13). 
 
W okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. firmy rodzinne nie składały w Oddziale 
korekt dokumentu ZUS IWA5. 

(dowód: akta kontroli str. 14). 
Na podstawie analizy dokumentacji 30 najczęściej kontrolowanych przedsiębiorców 
rodzinnych6 ustalono, że: 

 od 2017 r. kontrole prowadzone przez Oddział planowano po uprzednim dokonaniu 
analizy ryzyka, stosując się do wytycznych Centrali Zakładu określających m.in. 
Standardy planowania, 

 Oddział nie podejmował w firmach rodzinnych kilku kontroli w tej samej sprawie, 

 kontrolowani przedsiębiorcy nie składali skarg do sądu na postanowienia wydane przez 
Dyrektora ZUS przedłużające czas trwania kontroli,  

 w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 marca 2018 r., 29 firm rodzinnych zostało 
skontrolowanych przez ZUS dwukrotnie, natomiast jedna – trzykrotnie (jedna kontrola 
planowa i dwie doraźne). Czas kontroli wynosił od jednego do dziewięciu dni. 

(dowód: akta kontroli str. 15-27, 36) 

W celu ograniczenia nieuzasadnionych wypłat świadczeń krótkoterminowych w Oddziale 
wprowadzono wewnętrzne wytyczne określające zasady typowania spraw do 
przeprowadzenia postępowań wyjaśniających lub kontroli doraźnych. Jedna z okoliczności 
wskazujących na potrzebę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub kontroli 
doraźnej obejmuje powiązania rodzinne pomiędzy ubezpieczonym a płatnikiem składek. 
Dyrektor wyjaśnił: Podczas analizy dokumentów złożonych w celu ustalenia prawa i wypłaty 
zasiłku pracownik komórki Zasiłków weryfikuje czy dane zawarte w zaświadczeniach 
płatnika Z-3 lub Z-3a oraz innych złożonych dokumentach zawierają identyczne nazwiska. 
Porównywane jest nazwisko świadczeniobiorcy z danymi płatnika składek, w tym zawartymi 
w pieczątce firmowej lub osoby odpisującej składane dokumenty. W przypadku ustalenia 
zbieżności nazwisk, w aplikacji PESEL/KEP, sprawdzane jest czy jest to pokrewieństwo 
w pierwszym stopniu (rodzice/dziecko). Analizowane są również w aplikacji Pl dokumenty 
zgłoszeniowe dotyczące zgłaszanych do ubezpieczenia członków rodziny. Po ustaleniu 
zbieżności nazwisk wnioskodawcy i płatnika lub osoby wystawiającej dokumenty oraz 
złożeniu wniosku o wypłatę zasiłków po krótkim okresie ubezpieczenia pracownik komórki 
Zasiłków sporządza pismo do komórki Ubezpieczeń i Składek o przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia zasadności objęcia ubezpieczeniami 
społecznymi lub wysokości wynagrodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 28-35) 

Stosownie do wymogów art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej7, w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS8, pod datą 30 marca 

                                                      
5 Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
6 Wybrano celowo spośród 250 najczęściej kontrolowanych przez ZUS podmiotów gospodarczych. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, ze zm. 



 

5 

2017 r., zamieszczono Ogólny schemat kontroli płatników składek, zawierający informacje 
o: zakresie kontroli ZUS, zasadach wyboru płatników składek do kontroli, osobach 
uprawnionych do  kontrolowania płatników w imieniu ZUS, miejscu przeprowadzenia kontroli 
i czasie jej trwania, obowiązkach płatnika podczas kontroli, przesłankach sprzeciwienia się 
kontroli, terminie jej zakończenia, zawartości protokołu kontroli, sposobie składania 
zastrzeżeń, pokontrolnych obowiązkach płatnika i najważniejszych przepisach regulujących 
zasady przeprowadzania kontroli.   

 (dowód: akta kontroli str. 37-41) 

Małgorzata Wierzbowska, Wicedyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej ZUS wyjaśniła, 
że ogólny schemat procedur kontroli płatników składek został zamieszczony na stronie 
www.zus.pl 30 grudnia 2016 r. Znajdujące się obecnie w BIP informacje dotyczące daty 
„utworzenia” oraz „udostępnienia” ogólnego schematu procedur kontroli wynikają z faktu, że 
w marcu 2017 r. zaczęła funkcjonować nowa strona internetowa zus.pl, stąd, jako data 
„utworzenia” figuruje dzień 30 marca 2017 r., a jako data „udostępnienia” dzień 7 maja  
2018 r. (data ostatniej aktualizacji).  

(dowód: akta kontroli str. 279-281 ) 

W latach 2015-2018 (do 31 marca) w Oddziale udzielono następujących ulg w spłacie 
należności z tytułu składek: 

 w 2015 r. wydano 27 decyzji o umorzeniu należności w kwocie 108 tys. zł, rozłożono na 
raty 279 należności w wysokości 7 153,7 tys. zł oraz odroczono termin płatności 
czterech należności – 162,4 tys. zł; 

 w 2016 r. wydano 63 decyzje o umorzeniu należności w kwocie 235,9 tys. zł, rozłożono 
na raty 458 należności – 35 770,2 tys. zł oraz odroczono termin płatności 15 należności 
– 2 914,6 tys. zł; 

 w 2017 r. wydano 81 decyzji o umorzeniu należności w wysokości 420,4 tys. zł, 
rozłożono na raty 524 należności w kwocie 43 084,9 tys. zł oraz odroczono termin 
płatności 11 należności – 4 683,5 tys. zł; 

 w I kwartale 2018 r. wydano 18 decyzji o umorzeniu należności – 44,4 tys. zł, rozłożono 
na raty 188 należności – 10 904,4 tys. zł oraz odroczono termin płatności dziesięciu 
należności – 1 164,1 tys. zł.   

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

Dyrektor wyjaśnił: Na zwiększającą się liczbę płatników, którym udzielona została ulga 
w opłacaniu należności składkowych (układ ratalny i odroczenie terminu) wpływ miały dwa 
czynniki: wewnętrzny – Strategia Zakładu, zewnętrzny – zmiana przepisów prawa. Zarówno 
w Strategii Zakładu na lata 2013-2015 jak i Strategii Zakładu na lata 2016-2020 jednym 
z mierników celu Zwiększenie efektywności realizacji usług i procesów jest stopień 
należności objętych dobrowolną formą spłaty. W związku z powyższym w czasie 
organizowanych szkoleń i seminariów omawiany jest temat możliwości udzielania ulg 
w spłacie należności, zwracając uwagę na korzyści jakie przynosi zawarcie umowy ratalnej 
na spłatę zaległości takich jak: niższe koszty obsługi zadłużenia (opłata prolongacyjna 
zamiast odsetek za zwłokę, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, możliwość 
uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu). Zmiana przepisów art. 30 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązująca od 1 grudnia 
2015 r. w znaczący sposób ułatwiała możliwość zawarcia umowy o rozłożenie na raty 
należności składkowych lub o odroczenie terminu ich płatności. Poprzednio warunkiem 
koniecznym do spełnienia była zapłata części zaległości stanowiącej składki finansowane 
przez ubezpieczonych, co w przypadku płatników innych niż osoby fizyczne prowadzące 
działalność opłacające składkę za siebie, stanowiło ponad 50% całej kwoty zadłużenia. 
Warunek taki pomimo pozytywnego rozstrzygnięcia przez Zakład wniosku o udzielenie ulgi, 
uniemożliwiał zawarcie umowy. Poprzez zmianę przepisów to utrudnienie zostało usunięte. 
Obecnie cała kwota zadłużenia może zostać objęta umową. Wskazane przyczyny 
przełożyły się bezpośrednio na wzrost liczby udzielonych ulg, a to z kolei na wzrost kwoty 
objętej ulgami.  

(dowód: akta kontroli str. 44-45) 

                                                                                                                                       
8 Oddział nie posiadał własnej strony internetowej – korzystał ze strony centrali ZUS. 
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W kontrolowanym okresie nie wystąpiły przypadki umarzania zaległości z tytułu składek 
firmom rodzinnym. Analiza 30 spraw dotyczących rozłożenia na raty zaległości z tytułu 
składek firmom rodzinnym wykazała, że każdorazowo przyznanie ulgi było rozpatrywane na 
podstawie kompletnej dokumentacji, z uwzględnieniem własnych ustaleń Oddziału 
w zakresie możliwości płatniczych podmiotu ubiegającego się o przyznanie ulgi, w tym 
również kategorii ratingu. Zasady przyznawania ulg i umorzeń zostały określone  
w  Jednolitych standardach udzielania ulg i umorzeń9 oraz w procedurze Obsługa ulg  
i umorzeń. Zgodnie z ww. regulacjami wewnętrznymi każda decyzja dotycząca udzielenia 
ulgi powinna być podjęta w oparciu o analizę stanu faktycznego, potwierdzonego 
zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Standardy określają zakres i rodzaj dokumentów 
wymaganych od wnioskującego o przyznanie ulg, a także przesłanki wyrażenia zgody na 
przyznanie ulgi. Z przyjętego na podstawie powyższych regulacji sposobu postępowania 
wynika, że analiza zgromadzonej dokumentacji nie spoczywa na jednym pracowniku,  
a przed podjęciem decyzji przez Dyrektora wymagana jest opinia komisji opiniujących. 
Systemy informatyczne10 w Oddziale umożliwiały bieżące i pełne monitorowanie procesu 
udzielania ulg.  

(dowód: akta kontroli str. 3-4, 46-49, 103, 222-278 ) 

W okresie objętym kontrolą do Oddziału wpłynęło ogółem 33.657 wniosków o wydanie 
zaświadczenia A111 (8 161 w 2015 r., 8 766 w 2016 r., 11 310 w 2017 r. oraz  
5 420 w 2018 r.12).  
W kontrolowanym okresie w Oddziale obowiązywały następujące wytyczne i procedury 
opracowane i przekazane przez Centralę ZUS, regulujące sposób i terminy wydawania 
zaświadczeń A1: 

– Wyjaśnienia w sprawie wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym 
zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej 
przekazane pismem członka zarządu ZUS z 23 lipca 2010 r., wskazujące m.in. w pkt 
16, że do zaświadczeń A1 zastosowanie ma art. 217 § 3 k.p.a. i powinny być one 
wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni; 

– Procedury wydawania zaświadczeń A1 oraz ich weryfikacji, przekazane pismem  
z 28 lipca 2017 r., wskazujące m.in. w pkt 2.3, że wydanie zaświadczenia A1 
następuje w formie decyzji administracyjnej13, a wniosek o wydanie zaświadczenia 
powinien być rozpatrzony w terminach  określonych w art. 35 k.p.a.14 (procedury były 
stosowane od 1 sierpnia 2017 r.). 

ZUS odmówił wydania pozytywnej decyzji w sprawie zaświadczenia A1 w 283 przypadkach 
(17 w 2015 r., pięciu w 2016 r., 186 w 2017 r. oraz 75 w 2018 r.15). W okresie od początku 
2017 r. do 31 marca 2018 r. Oddział wydał 374 zaświadczenia A1 dla 14 firm rodzinnych.  
W tym okresie ZUS odmówił wydania jednego zaświadczenia A1 badanej firmie rodzinnej, 
ze względu na niepodleganie pracownika objętego wnioskiem ustawodawstwu polskiemu 
bezpośrednio miesiąc przed oddelegowaniem. Zaświadczenia wydawane były terminowo,  
w czasie nie dłuższym niż 7 dni. 

(dowód: akta kontroli str. 50-95, 103-221 ) 

W Oddziale, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., przesyłki dotyczące numerów 
rachunków składkowych (dalej: NRS) nie zostały dostarczone 13 406 płatnikom  
(21 płatników stanowiły firmy rodzinne). Po weryfikacji danych adresowych płatników, 
informacje o NRS wysyłano powtórnie, a w przypadku niepowodzenia – po raz kolejny.  

                                                      
9 Stanowiące załącznik nr 8 do Procedury 4.1 Ulgi i umorzenia, ostania wersja obowiązująca od 7 września 2017 r. 
10 System EPWD (Elektroniczna Platforma Wspierania Danych) oraz aplikacja OUU (Obsługa Ulg i Umorzeń). 
11 Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej. 
Wydawanie zaświadczenia A1 regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004  
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE nr L 166/1), 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz. Urz. 
UE nr L 284/43) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. 
dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  
(Dz. Urz. UE nr L 284/1). 
12 Do 31 marca. 
13 Przyjmując pogląd wyrażony w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2010 r., wydanej w sprawie  
II UZP 2/10. 
14 Zapisy Procedur w zakresie terminowości dokonywania poświadczeń A1 uchyliły pkt. 16 Wytycznych z dnia 23 lipca 2010 r. 
15 Do 31 marca. 
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17 spośród 21 firm rodzinnych, którym nie dostarczono informacji o NRS podczas pierwszej 
centralnej wysyłki, dokonuje bieżących wpłat składek na indywidualny rachunek. Cztery 
pozostałe firmy rodzinne są długoterminowymi dłużnikami wobec ZUS i nie dokonują 
żadnych wpłat na rzecz ZUS. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 96-99) 

Dyrektor wyjaśnił: (…) informuję, że wysyłka Zawiadomienia o nadaniu numeru NRS była 
jednym z kilku sposobów informowania płatników. Centralnie i lokalnie prowadzona była 
kampania informacyjna. W siedzibie Oddziału organizowane były konferencje prasowe, na 
których byli przedstawiciele gazet, radia i telewizji. Ponadto przedstawiciele Oddziału ZUS 
brali udział w audycjach radiowych i telewizyjnych poświęconych temu zagadnieniu. Oddział 
nawiązał współpracę z podmiotami zrzeszającymi przedsiębiorców, organizował w ich 
siedzibach prezentacje i szkolenia: Loża Świętokrzyska BUSSINES CENTRE CLUB, 
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, Forum Skarbników Urzędów 
Miast i Gmin, Konferencja Dni dla Biznesu, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział 
Świętokrzyski. W Oddziale ZUS w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy” były przeprowadzane 
seminaria dotyczące projektu E-składka, a od października do grudnia 2017 r. 
organizowane były szkolenia w siedzibie Oddziału. W sumie w szkoleniach i seminariach 
brało udział 2481 płatników składek. Ponadto pracownicy SOK byli zobowiązani przekazać 
informacje każdemu płatnikowi załatwiającemu sprawę w ZUS. Nawiązano również 
współpracę z Urzędami Skarbowymi, gdzie trwała akcja „Wtorki z JPK”. Na te spotkania 
z przedsiębiorcami we wszystkich Urzędach Skarbowych byli zapraszani przedstawiciele 
ZUS. Ponadto drogą elektroniczną wysłane zostały broszury informacyjne do wszystkich 
biur rachunkowych i płatników aktywnych którzy posiadają adresy e-mailowe, za 
pośrednictwem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do wszystkich jednostek oświatowych, 
a pośrednictwem Kurii w Kielcach i Sandomierzu do wszystkich parafii. W/w działania miały 
na celu m.in. poinformowanie o różnych sposobach uzyskania informacji o nadanym NRS: 
wizyta w ZUS, Platforma PUE ZUS, strona www.zus.pl z uruchomioną wyszukiwarką NRS. 
Największą popularnością cieszyła się ogólnodostępna wyszukiwarka NRS. 

(dowód: akta kontroli str. 100-102) 

W Oddziale przestrzegano obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych regulacji przy 
udzielaniu przedsiębiorcom rodzinnym ulg w spłacie należności składkowych. W każdym 
analizowanym przypadku rozpatrzenie sprawy poprzedzono analizą sytuacji finansowej 
i majątkowej płatników. Prawidłowo wykonywano też zadania związane z przekazywaniem 
przedsiębiorcom informacji o numerach rachunków składkowych, wydawaniem zaświadczeń 
A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do 
osoby uprawnionej oraz korygowaniem wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe. 
Kontrole firm rodzinnych przeprowadzano sprawnie i terminowo oraz zgodnie z przyjętymi  
w ZUS zasadami. 
Rozwiązania z Pakietu 100 zmian dla firm, które mogły mieć zastosowanie w pracy 
Oddziału nie wystąpiły w przypadku objętych badaniem firm rodzinnych, a w przypadku 
ogółu płatników (przedsiębiorców) skala ich zastosowania była nieznana (nie były 
prowadzone ewidencje pozwalające określić skalę). 
 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

 

 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 

kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16, 

kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 
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umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego 

przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. 

 

Kielce, 28 czerwca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontrolerzy: 

Krzysztof Kopeć 
Główny specjalista kontroli państwowej 

................................................ 

 

Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 

Kinga Komenda 
Inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
 

 

 

 

 

 


