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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/002 – Ściągalność należności od dłużników alimentacyjnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/73/2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Marcin Wesoły, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/72/2018 z dnia 6 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie1, ul. 11 listopada 1, 42 – 500 Będzin 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Patrycja Gruca - Hołota, Dyrektor MOPS2 

(dowód: akta kontroli str. 3-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości3, działania 
podejmowane w latach 2015-2017 przez MOPS wobec dłużników alimentacyjnych, 
mające na celu zwiększenie skuteczności dochodzenia od nich zwrotu należności. 

MOPS poprawnie prowadził wobec dłużników alimentacyjnych działania, do których 
był zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów4. W szczególności zgodnie z przepisami tej ustawy 
przeprowadzano z ww. dłużnikami wywiady alimentacyjne, odbierano od nich 
oświadczenia majątkowe, składano do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie5 
wnioski o aktywizację zawodową6, jak również w uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzano postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się  
od zobowiązań alimentacyjnych. W konsekwencji uprawomocnienia się decyzji 
o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, do organów ścigania składano zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa niealimentacji7, a do właściwego starosty wnioski 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. 

                                                      
1 Zwany dalej „MOPS”. 
2 Zwana dalej „Dyrektorem”. Dyrektor sprawował funkcję od 4 lutego 2009 r. 
3Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 554, ze zm. zwanej dalej „ustawą o pomocy”. 
5 Zwanego dalej „PUP”. 
6 W przypadkach ustalenia, iż przyczyną niełożenia na utrzymanie dziecka był brak pracy. 
7 Określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2204, ze zm.), zwanej dalej „k.k.”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Skuteczność tych działań pozostawała jednak w badanym okresie na niskim 
poziomie, wynosząc średnio około 9%8. W konsekwencji stan należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego9 systematycznie narastał, 
wynosząc 16.859,05 tys. zł na koniec 2014 r. i 24.964,09 tys. zł na koniec 2017 r. 
(wzrost o 48%). 

W toku kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 
− niezachowaniu niezwłoczności10 w podejmowaniu przez MOPS niektórych 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, m.in. wzywania dłużników w celu 
przeprowadzania z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń 
majątkowych, jak również informowania innych ośrodków pomocy społecznej 
o konieczności podjęcia działań wobec dłużników; 

− nieprzekazaniu przez MOPS wniosku do właściwego Starosty o zatrzymanie 
prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego pomimo uzyskania z Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców11 informacji o posiadaniu przez ww. dłużnika 
uprawnień do prowadzenia pojazdów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Prawidłowość i skuteczność działań podejmowanych wobec dłużników 

alimentacyjnych 

Prezydent Miasta Będzina12, na wniosek Zastępcy Dyrektora MOPS, w dniu  
30 stycznia 2015 r. upoważnił kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych 
i Alimentacyjnych w MOPS13 do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach  
decyzji, a pismem z tego samego dnia upoważnił14 dziesięciu pracowników  
tego Działu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz  
do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ustawie o pomocy. 
Ponadto Prezydent, na wniosek Zastępcy Dyrektora MOPS, w dniu 30 stycznia  
2015 r. upoważnił15 kierownika Działu FA do przekazywania do Biura  
Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników 
alimentacyjnych wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy 
o pomocy (w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy). Nadto 
w dniu 21 marca 2016 r. Prezydent na wniosek Dyrektora16, upoważnił czterech 
pracowników Działu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień i zaświadczeń. Wyżej opisane upoważnienia zostały wydane zgodnie 
z art. 8b i 8c ustawy o pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 6 - 10) 

                                                      
8 Skuteczność w 2015 r. wynosiła 9%, w 2016 r. 6% i w 2017 r. 11%. Skuteczność obliczana jako 
stosunek kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych do kwot wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 
9 Kwoty bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
10 W toku niniejszej kontroli NIK przyjęto, że niezwłoczność w podjęciu działań przez MOPS została 
zachowana, w przypadkach ich podjęcia w terminie 30-dni od powstania okoliczności, 
zobowiązujących do ich podjęcia. 
11 Zwanej dalej „CEPIK”. 
12 Zwany dalej „Prezydentem”. 
13 Zwanego dalej „Kierownikiem Działu FA”. 
14 Pismem nr WOr 0052.3.26.2015. 
15 Pismem nr WOr 0052.3.28.2015. 
16 Pismem nr WOr 0052.3.62.2016. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wysokość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego malała  
w poszczególnych latach badanego okresu, wynosząc 3.510,14 tys. zł w 2015 r.,                    
3.392,67 tys. zł w 2016 r. (spadek o 3% rok do roku) i 3.181,41 tys. zł w 2017 r. 
(spadek o 6% rok do roku). 

(dowód: akta kontroli str.16) 

Dłużnicy alimentacyjni z tytułu ww. wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego zwrócili łącznie w latach 2015-2017 (wpłata własna wraz z wpłatą       
z egzekucji komorniczej sądowej oraz wpłatą z egzekucji administracyjnej) 
877 277,00 zł należności głównej17, co stanowiło około 9% wypłaconych w tym 
okresie świadczeń18. 

(dowód: akta kontroli str. 16) 

Podstawową formą dochodzenia zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych 
była egzekucja komornicza. Na pozostałe formy odzyskiwania zobowiązań (wpłata 
dłużnika, egzekucja administracyjna w 2015 r.) przypadało do 1% odzyskanych 
należności. 

(dowód: akta kontroli str.16) 

MOPS w latach 2015-2017 nie umarzał należności od dłużników alimentacyjnych, 
natomiast w związku ze śmiercią dłużników należności wygasły na łączną kwotę 
1.006,29 tys. zł19. 

(dowód: akta kontroli str.17) 

Należności MOPS z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych20 zmniejszyły się 
o 9,6% z 4.773,54 zł na koniec 2014 r. do 4.313,40 zł na koniec 2017 r.  
Powyższe wynikało z uzyskania od dłużników zwrotu części tych należności  
w łącznej wysokości 139,99 tys. zł oraz z wygaśnięcia należności na łączną kwotę 
320,15 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str.18) 

Koszty działań podejmowanych przez MOPS wobec dłużników alimentacyjnych 
wyniosły 20.534,00 zł w 2015 r., 20.423,00 zł w 2016 r. i 41 366,00 zł w 2017 r.  
W 2017 r. koszty te pokryto częściowo (w wysokości 22 376,00 zł) z dochodów 
własnych MOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Kierownik Działu FA podała, że w celu zwiększenia skuteczności dochodzenia 
zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych, MOPS podejmuje decyzje  
o rozłożeniu na raty należności przysługujących od dłużników, ale tylko 
w sytuacjach, gdy wnioskuje o to sam dłużnik (podczas wywiadów alimentacyjnych, 
dłużnicy są informowani o takiej możliwości). Ponadto wszelkie dane mające  
wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne, przekazywane są komornikowi 
sądowemu prowadzącemu postępowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

                                                      
17 Dodatkowo 791.554,00 zł z tytułu naliczonych odsetek. 
18 W wysokości 10.084,24 tys. zł. 
19 Kwota bez h kwot należności wygasłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. 
20 Na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) obowiązującej w okresie od 1 czerwca 
2005 r. do 30 września 2008 r. (z wyjątkiem art. 17 ust. 5 obowiązującego do 1 grudnia 2008 r.). 
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W 2014 r. w MOPS pracownicy Wydziału Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach przeprowadzili kontrolę m.in. w zakresie skuteczności realizacji 
dochodów w zakresie zwrotu należności przez wybranych dłużników w oparciu 
o ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Celem wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości w tym zakresie, Wojewoda Śląski zalecił 
m.in. bezzwłoczne wzywanie dłużników alimentacyjnych na wywiad alimentacyjny. 
Kontrola realizacji tego zalecenia pokontrolnego, przeprowadzona w 2017 r., 
wykazała jego wykonanie. 

(dowód: akta kontroli str. 24 - 46) 

Kierownik Działu FA podała, że podstawowym problemem wpływającym  
na skuteczność egzekucji jest brak wiedzy na temat sytuacji dłużników 
alimentacyjnych, którzy mimo licznych wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego, nie zgłaszają się do MOPS, więc trudno jest określić ich sytuację 
rodzinną, zawodową, czy majątkową. Dłużnicy są zwykle osobami bezrobotnymi, 
które pracują dorywczo i nie osiągają stałego dochodu. Być może osoby te unikają 
podjęcia pracy, gdyż zdają sobie sprawę, że ich wynagrodzenie będzie 
pomniejszone o potrącenie komornicze z tytułu alimentów. Ponadto adresy 
zamieszkania dłużników, wskazywane przez komorników są często nieaktualne, 
a ustalenie właściwego adresu dłużnika trwa nawet do kilku miesięcy. 
Wyegzekwowane należności przekazywane przez komorników do Ośrodka 
są pomniejszane o koszty postępowania egzekucyjnego. Należności przekazywane 
przez dłużników bezpośrednio do Organu Wierzyciela przekazywane są organowi 
prowadzącemu postępowanie – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, to organ prowadzący postępowanie egzekucyjne 
określa kolejność zaspokojenia powstałych należności. Zdaniem Kierownika Działu 
FA skuteczność dochodzenia zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych 
mogłaby się zwiększyć gdyby dłużnicy mieli możliwość regulowania należności 
bezpośrednio w Organie Wierzyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 47) 

W okresie objętym kontrolą w MOPS zostały złożone przez osoby uprawnione21 trzy 
wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych (na podstawie art. 3 
ust. 1 ustawy o pomocy). MOPS działając jako organ właściwy wierzyciela22 
w dwóch przypadkach wystąpił do organu właściwego dłużnika23 z wnioskiem 
o podjęcie działań wobec dłużników (w terminie 4 dni od otrzymaniu wniosku  
bądź powzięciu informacji o adresie zamieszkania dłużnika w innym mieście),  
trzeci wniosek dotyczył dłużnika, dla którego MOPS był zarówno OWD, jak i OWW. 
Kierownik Działu podała, że „podczas składania wniosku o przyznanie świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, wnioskodawcy zostają ustnie poinformowani 
o możliwości złożenia wniosku o ściganie dłużnika z uwagi na bezskuteczną 
egzekucję. Od stycznia 2018 r. informacja ta jest również zamieszczona 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej 
www.mops.bedzin.pl”. 

(dowód: akta kontroli str. 48- 53) 

W latach 2015-2017 w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 16 osób 
uprawnionych (dzieci), których opiekunami prawnymi było 12 osób. W czterech 
przypadkach w których MOPS pełnił rolę jedynie OWW, wnioski o podjęcie działań 

                                                      
21 Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
22 Zwany dalej „OWW”. 
23 Zwany dalej „OWD”. 
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wobec dłużników alimentacyjnych do organu właściwego dłużnika skierowano 
w związku z decyzjami przyznającymi świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
dlatego też po umieszczeniu osoby w pieczy zastępczej nie ponawiano wniosków 
o podjęcie działań wobec dłużników. 

(dowód: akta kontroli str. 54) 

W okresie objętym kontrolą przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na rzecz: 765 osób w 2015 r., 730 osób w 2016 r. oraz 673 osób w 2017 r.24 

(dowód: akta kontroli str. 55) 

W oparciu o analizę akt spraw 15 dłużników alimentacyjnych25, w których MOPS 
pełnił rolę wyłącznie OWW, stwierdzono, że zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy 
o pomocy we wszystkich przypadkach MOPS wystąpił do OWD z wnioskiem 
o podjęcie działań wobec dłużnika. Po wydaniu decyzji w sprawie przyznania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba zobowiązana do alimentacji była 
informowana w formie pisemnej o fakcie przyznania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, jak również o wysokości zobowiązań wynikających z art. 27  
ust. 7 pkt. 3 ustawy o pomocy. Informacje o wysokości zobowiązań wynikających  
z art. 27 ust. 7 pkt. 3 lit. c ustawy o pomocy (z tytułu świadczeń wypłaconych  
na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym26)  
były wskazywane w przedmiotowych informacjach na podstawie danych zawartych 
w zaświadczeniach organów egzekucyjnych o bezskuteczności prowadzonych 
postępowań egzekucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 55 - 73) 

Informacje gospodarcze przekazywane były za pomocą programu Sygnity27. Baza 
tego systemu zawierała imię i nazwisko dłużnika, numer PESEL, datę urodzenia, 
miejsce zamieszkania lub pobytu oraz stan zadłużenia dłużnika. Program pozwalał 
na bezpośrednie zgłaszanie dłużników do Biur Informacji Gospodarczych28.  

(dowód: akta kontroli str. 23, 76 - 120) 

W badanym okresie znacząco wzrosła liczba gminnych dłużników alimentacyjnych, 
tj. z 352 osób w 2015 r. do 679 osób w 2017 r. (wzrost o około 93%). 

(dowód: akta kontroli str. 129) 

W latach 2015-2017 wzrosła liczba dłużników wobec których działania m.in. MOPS 
okazały się całkowicie nieskuteczne29. I tak, w 2015 r. takich dłużników było 83 
(23,6% wszystkich dłużników), a w latach 2016-2017 takich dłużników było już 
odpowiednio 369 i 399 osób (59,3% i 58,8%). W okresie objętym kontrolą żaden 
z dłużników nie spłacił swojego zadłużenia w całości, a w 19 przypadkach całkowita 

                                                      
24 MOPS nie prowadził rejestrów przyznanych świadczeń z podziałem na takie, dla których MOPS 
w Będzinie był OWW i OWD oraz tylko OWW. Z programu komputerowego obsługującego FA nie 
można wyodrębnić decyzji, w których MOPS był OWW i OWD oraz tylko OWW. 
25 Badaniem objęto próbę spraw dotyczących łącznie 15 decyzji o przyznaniu świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego wydanych jako pierwsze w poszczególnych okresach świadczeniowych 
realizowanych w latach 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018 (po 5 spraw z danego okresu 
świadczeniowego). 
26 Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200. 
27 Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki 
Alimentacyjnej, Świadczeń Wychowawczych. 
28 BIG Infomonitor, KRD, Erif Biuro Informacji Gospodarczej S.A., KIDT BIG S.A., KBIG Krajowe 
Biuro Informacji Gospodarczej. 
29 Jako całkowicie nieskuteczne zostały uznane działania, przeprowadzone wobec dłużników, którzy 
w danym roku nie spłacili nawet części swojego zadłużenia (w tym w drodze egzekucji 
administracyjnej lub komorniczej). 
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spłata zadłużenia dłużnika nastąpiła w wyniku egzekucji komorniczej30. Wpłat 
własnych stanowiących częściową spłatę zadłużenia dokonało 51 dłużników 
w 2015 r. (14,4% wszystkich dłużników) i po trzech w latach 2016-2017 (0,4% 
wszystkich dłużników w każdym z tych lat). W toku egzekucji komorniczej uzyskano 
część zadłużenia od 213 dłużników w 2015 r., 246 dłużników w 2016 r. i 267 
dłużników w 2017 r. (tj. odpowiednio 60,5%, 39,5% i 39,3% wszystkich dłużników 
w danym roku). W latach 2015-2017 nie dokonywano umorzeń należności 
dłużnikom, natomiast w 44 przypadkach należności te wygasły w związku  
ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego. W okresie objętym kontrolą 30 wierzycieli 
będących dotychczas osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego nie uzyskało tego świadczenia – w większości z powodu 
niespełnienia kryterium dochodowego. 

 (dowód: akta kontroli str.129) 

Na podstawie badanej próby kontrolnej 24 postępowań, w których MOPS był  
OWD (w tym: w 12 przypadkach jednocześnie OWW) ustalono, że MOPS  
w okresie objętym kontrolą podejmował działania wobec wszystkich dłużników 
alimentacyjnych, w stosunku do których powstał taki obowiązek. W toku ww. 
badania ustalono, że: 

a/ Pracownicy MOPS przeprowadzili łącznie 19 wywiadów alimentacyjnych oraz 
pobrali od dłużników łącznie 19 oświadczeń majątkowych. Powyższych czynności 
dokonywano w siedzibie MOPS. Wszystkie „Kwestionariusze wywiadu 
alimentacyjnego” oraz załączone do nich „Oświadczenia majątkowe dłużnika 
alimentacyjnego” spełniały wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu 
alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego31 
oraz były rzetelnie wypełnione. W żadnym z pobranych oświadczeń majątkowych 
nie wykazano składników majątkowych. W 16 wywiadach alimentacyjnych jako 
przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego podano brak pracy (84% wszystkich wywiadów), a w trzech 
wywiadach niewystarczające dochody (16% wszystkich wywiadów). 

b/ Na trzy wywiady alimentacyjne, w których dłużnicy podali jako przyczynę 
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego 
niewystarczające dochody, w jednym przypadku dłużnik jako źródło dochodów 
przedstawił umowę o pracę na pełny etat32, a pozostałych dwóch dłużników 
przedłożyło umowę zlecenia33 oraz umowę o pracę na ½ etatu34. 

c/ Wobec ośmiu z dziewięciu dłużników, którzy jako przyczynę niełożenia na 
utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego podali brak 
zatrudnienia, MOPS wystosował do Powiatowego Urzędy Pracy w Będzinie wnioski 
o ich aktywizację zawodową. Wobec pozostałego jednego dłużnika35 takiego 
wniosku nie złożono z uwagi na wszczęcie procedury zmierzającej do uchylenia 
decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

d/ Postępowania w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych wszczęto wobec 16 dłużników, 15 postępowań zakończono 
                                                      
30 Pięciu dłużników w 2015 r. (1,4% wszystkich dłużników), czterech w 2016 r. (0,6% wszystkich 
dłużników) i dziesięciu w 2017 r. (1,4% wszystkich dłużników). 
31 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
32 Dłużnik T.D. przedłożył umowę o pracę na czas określony od 18 maja 2017 r. do 17 listopada 
2017r. 
33 Dłużnik G.D. 
34 Dłużnik H.H.  
35 Dłużnik S.S. 
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wydaniem prawomocnych decyzji. Jedno postępowanie zostało umorzone36 (przed 
wydaniem decyzji) z uwagi na umożliwienie przez dłużnika przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego oraz odbiór oświadczenia majątkowego. 

e/ MOPS, we wszystkich ww. 15 przypadkach, w których wobec dłużnika wydano 
prawomocną decyzję o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, wystosował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa niealimentacji, określonego w art. 209 § 1 kk. W jednym 
przypadku prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, trzy sprawy zostały 
umorzone, a jedno postępowanie zawieszono. W pozostałych dziesięciu 
przypadkach organy ścigania nie poinformowały MOPS o sposobie rozpatrzenia 
złożonych zawiadomień. 

f/ Spośród 15 dłużników, wobec których wydano prawomocną decyzję o uznaniu 
za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, jeden dłużnik37 posiadał 
uprawnienia do prowadzenia pojazdów38, MOPS wystąpił do właściwego Starosty 
o zatrzymanie prawa jazdy dopiero w trakcie kontroli NIK, co szczegółowo 
przedstawiono w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 130 -242) 

Kierownik Działu FA podała, że przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz 
odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych odbywało się 
w siedzibie MOPS, gdyż wyłącznie pracownicy Działu FA mieli upoważnienia 
wydane przez Prezydenta do podejmowania działań względem dłużników.  
Wyżej wymienieni pracownicy nie byli upoważnieni do przeprowadzania wywiadów 
w terenie, ponadto wykonywali inne czynności: (przyjmowanie wniosków 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydawanie decyzji administracyjnych, 
sporządzanie list wypłat świadczeń, prowadzenie bieżącej korespondencji 
m.in. z komornikami sądowymi, Policją, organami administracji samorządowej, 
petentami MOPS). Ponadto przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów nie określają miejsca, w którym ma zostać przeprowadzony wywiad. 
Przepisy stanowią, że ma on zostać przeprowadzony, a oświadczenie majątkowe 
odebrane od dłużnika39. 

(dowód: akta kontroli str. 319) 

W latach 2015-2017 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach40 wydało 
łącznie pięć rozstrzygnięć w sprawie odwołań od decyzji MOPS o uznaniu dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. SKO w jednym przypadku 
utrzymało zaskarżoną decyzję MOPS w mocy, w jednym przypadku stwierdziło 
niedopuszczalność odwołania od decyzji ze względu na wadliwe jej doręczenie 
(tj. doręczenie w trybie zastępczym uregulowanym w art. 44 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego41), w kolejnym 
przypadku odmówiło dłużnikowi przywrócenia terminu do wniesienia odwołania  
od  decyzji  oraz  w pozostałych dwóch przypadkach uchyliło decyzje MOPS z uwagi  

 

                                                      
36 Dotyczące dłużnika W.B. 
37 Dłużnik K.P. 
38 Uprawnienia do prowadzenia pojazdów posiadał również dłużnik G.D., któremu jednak dokument 
prawa jazdy zatrzymano przed okresem objętym kontrolą NIK, zgodnie z decyzją Starosty 
Będzińskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. 
39 Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
40 Zwane dalej „SKO”. 
41 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., zwana dalej „k.p.a.”. 
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na konieczność ustalenia przez MOPS miejsca i okresu pracy dłużnika 
alimentacyjnego i z uwagi na wadliwe doręczenie dłużnikowi zawiadomienia  
o wszczęciu postępowania w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli str. 323 – 335) 

MOPS w okresie objętym kontrolą złożył organom ścigania, w trybie określonym 
w art. 5 ust. 3b pkt 1 ustawy o pomocy, 237 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 209 § 1 kk, w tym 166 w 2015 r., 33 w 2016 r.  
i 38 w 2017 r. Kierownik Działu FA wyjaśniła, że spadek liczby zawiadomień  
od 2016 r. wynika z  art. 5a ust. 2 dodanego z dniem 18 września 2015 r. do ustawy 
o pomocy, na podstawie którego w przypadku, gdy w obrocie prawnym znajduje się 
decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,  
nie wszczyna się kolejnej procedury, jak również nie składa się wniosku  
o zatrzymanie prawa jazdy i wniosku o ściganie z art. 209 § 1 kk. 

(dowód: akta kontroli str. 122, 376-378) 

MOPS w nowym okresie świadczeniowym nie składał kolejnych zawiadomień 
dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa niealimentacji, w sytuacji 
złożenia takiego zawiadomienia w poprzednim okresie, zgodnie ze stanowiskiem 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej42, iż „jeśli na podstawie art. 5a  
ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy 
dłużnika odstąpi od wszczęcia postepowania w sprawie uznania dłużnika  
za uchylającego się (gdyż w mocy pozostaje uprzednio wydana decyzja o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych), to w konsekwencji 
organ właściwy dłużnika nie przystępuje do dalszych działań, które są uzależnione 
od wydania wyżej wymienionej decyzji tj. nie składa wniosku do starosty  
o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy oraz wniosku o ściganie za przestępstwo 
określone w art. 209 § 1 kk.” Kierownik Działu FA podała, że podczas cyklicznie 
organizowanych szkoleń z zakresu funduszu alimentacyjnego i postępowania wobec 
dłużników alimentacyjnych, prowadzący te szkolenia podtrzymywali ww. stanowisko 
MRPiPS. 

(dowód: akta kontroli str. 376 - 378) 

Ponadto MOPS w okresie od 6 grudnia 2017 r. do 20 marca 2018 r. złożył organom 
ścigania 155 zawiadomień w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa 
niealimentacji na podstawie art. 209 § 2 lub 3 kk (tj. poza trybem określonym 
w ustawie o pomocy). Do ww. zawiadomień MOPS dołączał wszystkie decyzje 
przyznające świadczenia z funduszu alimentacyjnego; zaświadczenia wystawione 
przez komorników o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych; 
kserokopie wyroków zasądzających alimenty oraz karty wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. Ponadto, na wniosek Komendy Powiatowej Policji  
w Będzinie MOPS podawał w przypadku ich posiadania: numery pesel 
przedstawicieli ustawowych osób uprawnionych do alimentów, numery telefonów 
przedstawiciela lub osoby uprawnionej oraz informacje, czy w sprawie danego 
dłużnika było uprzednio składane zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu  
ww. przestępstwa. Do dnia zakończenia kontroli NIK MOPS nie uzyskał informacji  
o sposobie rozpatrzenia tych zawiadomień. 

(dowód: akta kontroli str. 317) 

 

MOPS w okresie objętym kontrolą skierował do właściwego Starosty łącznie 145 
wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 2  

                                                      
42 Przedstawionym w piśmie nr DSR-IV.820.835.215.ES z dnia 19 listopada 2015 r. 



 

10 

ustawy o pomocy, w tym 129 wniosków w 2015 r., siedem wniosków w 2016 r. oraz 
dziewięć wniosków w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 258 - 365) 

MOPS dysponował danymi dotyczącymi zatrudnienia dłużników pochodzącymi 
z informacji przekazanych przez komorników sądowych, wierzycieli 
lub z przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych. Informacji takich nie 
pozyskiwano z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 320) 

MOPS nie współpracował ani z Państwową Inspekcją Pracy (w zakresie zgłaszania 
do kontroli dłużników i ich pracodawców w przypadkach zatrudnienia dłużników 
na umowy cząstkowe, umowy zlecenia lub umowy o dzieło), ani z administracją 
skarbową (w zakresie zgłaszania do kontroli dłużników nieregulujących zobowiązań 
alimentacyjnych z uwagi na niewystarczające dochody43), gdyż jak podała Kierownik 
Działu FA obowiązek podejmowania tychże działań nie został określony w ustawie 
o pomocy, na której opierają się działania MOPS podejmowane wobec dłużników 
alimentacyjnych. W opinii Kierownika Działu FA zadania te powinny być realizowane 
przez organy zajmujące się egzekucją świadczeń alimentacyjnych (np. komorników 
sądowych). 

 (dowód: akta kontroli str.369) 

MOPS w nowym okresie świadczeniowym nie weryfikował posiadania przez danego 
dłużnika uprawnień do prowadzenia pojazdów w sytuacji pozostawania w mocy 
uprzednio wydanej decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się gdyż, jak podała 
kierownik Działu FA, nie zobowiązywała do tego ustawa o pomocy i takiego 
obowiązku nie nałożyło na ośrodki pomocy społecznej również Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 369) 

W przypadku braku możliwości ustalenia adresu dłużnika alimentacyjnego, MOPS 
zwracał się z wnioskiem o udostępnienie danych meldunkowych do Wydziału Spraw 
Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie, 
Centralnego Biura Adresowego MSWiA w celu ustalenia adresu zameldowania,                 
a także do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne                       
o ustalenie adresu na podstawie art. 1086 § 1 k.p.a. 

(dowód: akta kontroli str. 369) 

Kierownik Działu FA podała, że MOPS nie podejmował działań polegających                         
na monitorowaniu trwania umów dotyczących zatrudnienia lub prowadzonej 
działalności gospodarczej dłużników alimentacyjnych, które zostały przedłożone 
podczas wywiadu alimentacyjnego (w tym MOPS nie podejmował działań wobec 
danego dłużnika po zakończeniu czasu trwania umowy np. zawartej na czas 
określony przedłożonej w trakcie wywiadu alimentacyjnego). Podczas każdej 
rozmowy z dłużnikiem pracownicy ośrodka informowali o obowiązku bieżącego 
powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących zatrudnienia, zamieszkania, czy 
też stanu zdrowia zarówno MOPS, jak i komornika prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 370) 

Na podstawie badanej próby kontrolnej siedmiu postępowań prowadzonych wobec 
dłużników przebywających w jednostkach penitencjarnych ustalono, że MOPS 
informował tych dłużników o przyznanym wierzycielowi świadczeniu z funduszu 
                                                      
43 Np. ograniczone dochody z działalności gospodarczej. 
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alimentacyjnego. Poza tym MOPS nie prowadził żadnych działań związanych 
z aktywizacją zawodową tych dłużników, gdyż jak podała kierownik Działu FA, taki 
obowiązek nie wynika z ustawy o pomocy. W toku kontroli NIK ustalono, że spośród 
ww. siedmiu dłużników jeden uzyskiwał dochody z tytułu zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 50, 402; 404; 407; 409; 411; 413) 

MOPS nie był informowany przez PUP (adresat wniosków MOPS o aktywizację 
zawodową dłużników alimentacyjnych) o wyrejestrowaniu danego dłużnika 
z ewidencji osób bezrobotnych bądź osób poszukujących pracy, chyba że wystąpił 
z odrębnym, pisemnym wnioskiem do PUP o podanie informacji o zmianie sytuacji 
dłużnika alimentacyjnego na rynku pracy. W szczególności MOPS nie otrzymywał 
informacji o ww. wyrejestrowaniu z powodu nieprzyjęcia bez uzasadnionej 
przyczyny propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 
dobrowolnej rezygnacji z rejestracji przez dłużnika; ze względu na odmowę 
ustalenia profilu pomocy, niepotwierdzenie gotowości do pracy, czy też z uwagi  
na podjęcie zatrudnienia przez dłużnika, czy podjęcie przez niego działalności 
gospodarczej. Współpraca z PUP ograniczała się do uzyskiwania przez MOPS 
informacji (w związku ze złożeniem wniosku o aktywizację zawodową dłużnika) 
o dacie zarejestrowania dłużnika w PUP w ewidencji osób bezrobotnych 
lub poszukujących pracy, o ustalonym profilu pomocy, o ustalonym Indywidualnym 
Planie Działania, o kolejnym terminie stawiennictwa dłużnika w PUP celem 
potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz ewentualnie o wydanych 
skierowaniach dłużnika do zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. tabele nr 13, 130 -242; str.416 - 417) 

1. W działalności MOPS stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
niezachowaniu zasady niezwłoczności w podejmowaniu części działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. I tak: 

1.1. W ośmiu z piętnastu spraw objętych badaniem (53%), w których MOPS pełnił 
rolę wyłącznie OWW, z wnioskami do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika 
MOPS wystąpił w terminie od 36 do 90 dni44 po uprawomocnieniu się decyzji  
o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

1.2. W 24 objętych badaniem postępowaniach w których MOPS pełnił rolę OWD 
i OWW bądź wyłącznie OWD: 

- na 48 wystosowanych przez Urząd wezwań dłużników w celu przeprowadzenia 
z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych, 10 z nich 
(20,8%) wystosowanych zostało w terminie od 41 do 244 po uprawomocnieniu się 
decyzji w sprawie przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego45, 

                                                      
44 Dłużnik B.P. (liczba dni pomiędzy datą uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczeń z FA 
a wysyłką wniosku – 44 dni), dłużnik E.S. (36 dni), dłużnik B. Sz. (42 dni), dłużnik J.Ż. (67 dni), 
dłużnik E.L. (90 dni), dłużnik M.D. (55 dni), dłużnik M.G. (46 dni), dłużnik I.M. (61 dni). 
45 1. dłużnik D.M. (MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania 
świadczenia 18.12.2015 r. – data wystosowania wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego 22.02.2016 r. – 66 dni; 2. dłużnik W.B. (MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia 
się decyzji 24.12.2015 r. – data wystosowania wezwania 15.02.2016 r. – 53 dni; 3. dłużnik K.B. 
(MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji 26.12.2015 r. – data wystosowania 
wezwania 9.02.2016 r. – 44 dni; 4. dłużnik S.S. (MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się 
decyzji 29.07.2016 r. (26.09.2016) – data wystosowania wezwania 30.03.2017 r. – 244 dni (183);  
5. dłużnik D.G. (MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji 6.08.2015 r. – data 
wystosowania wezwania 17.12.2015 r. – 133 dni; 6. dłużnik P.K. (MOPS OWW i OWD) data 
uprawomocnienia się decyzji 19.02.2016 r. – data wystosowania wezwania 12.05.2016 r. – 54 dni;  
7. dłużnik D.M. (MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji 4.11.2015 r. – data 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- na 17 wniosków o udostępnienie danych osobowych z CEPIK, trzy z nich (18%) 
zostały wystosowane w terminie od 33 do 64 dni po uprawomocnieniu się decyzji 
o uznaniu danego dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych46, 

Powyższe stanowiło naruszenie obowiązku niezwłocznego załatwiania spraw, które 
mogą być rozpatrzone w oparciu o fakty i dowody znane z urzędu organowi, przed 
którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, 
którymi rozporządza ten organ (art. 12 § 2 i 35 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 25 
ustawy o pomocy). 

- jedno z 15 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika przestępstwa 
niealimentacji (7%) zostało złożone organom ścigania po upływie 42 dni po 
uprawomocnieniu się decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych 47. 

Powyższe stanowiło naruszenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organów 
ścigania określonego w art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego48. 

 (dowód: akta kontroli str. 137; 141; 144; 147; 150; 153; 157 – 159; 160; 162; 168; 
171; 174; 180; 185; 208; 234 – 235; 370-373) 

Kierownik Działu FA wyjaśniła, że powyższe nieprawidłowości spowodowane  
były jednoczesnym rozpoczynaniem procedury przyjmowania wniosków  
o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowe okresy 
świadczeniowe (co wiązało się z koniecznością przyjmowania wniosków, ich 
rozpatrywania, wydawania decyzji administracyjnych stronom, przygotowywania  
list wypłat, bieżącej korespondencji oraz podejmowaniem działań względem 
dłużników) oraz urlopami wypoczynkowymi bądź zwolnieniami lekarskimi 
pracowników. 

 (dowód: akta kontroli str. 75) 

NIK nie podziela wyjaśnień kierownika Działu FA z uwagi na spoczywający  
na kierownictwie MOPS obowiązek zorganizowania pracy Urzędu w sposób 
gwarantujący rzetelną i niezwłoczną (tj. zgodną w ww. przepisami k.p.a. i ustawy 
o pomocy) realizację wszystkich ww. zadań.  

2. W przypadku jednego dłużnika49 dysponującego uprawnieniami do prowadzenia 
pojazdów, wobec którego wydano prawomocną decyzję o uznaniu go za 

                                                                                                                                       
wystosowania wezwania 22.12.2015 r. – 48 dni; 8. dłużnik B.I. (MOPS OWW i OWD) data 
uprawomocnienia się decyzji 1.08.2016 r. – data wystosowania wezwania 19.12.2016 r. – 140 dni;  
9. dłużnik R.R. (MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji 1.08.2016 r. – data 
wystosowania wezwania 19.12.2016 r. – 140 dni; 10 dłużnik B.I. (MOPS OWW i OWD) data 
uprawomocnienia się decyzji 1.08.2016 r. oraz 26.09.2016 r. – data wystosowania wezwania 
19.12.2016 r. – 140 dni, oraz 83 dni. 
46 1. dłużnik M.B.(MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji w sprawie uznania 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 7.03.2016 r. – data wystąpienia do 
CEPIK z zapytaniem o fakt posiadania przez dłużnika uprawnień do kierowania pojazdami 
11.05.2016 r. – 64 dni; 2. dłużnik D.G.(MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji 
11.04.2016 r. – data wystąpienia do CEPIK 31.05.2016 r. – 50 dni; 3. dłużnik R.B.(MOPS OWD) data 
uprawomocnienia się decyzji 3.12.2015 r. – data wystąpienia do CEPIK 4.01.2016 r. – 33 dni. 
47 Dłużnik D.G.(MOPS OWW i OWD) data uprawomocnienia się decyzji w sprawie uznania dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 11.04.2016 r. – data złożenia zawiadomienia 
dotyczącego art. 209 kk. 23.05.2016 r. – 42 dni. 
48 Dz. U. z 2017 r., poz. 1904. 
49 Dłużnik K.P.: decyzja z dnia 14 lipca 2016 r. o uznaniu dłużnika za uchylającego się  
od zobowiązań alimentacyjnych uprawomocniła się 8 sierpnia 2016 r. Dnia 29 sierpnia 2016 r. MOPS 
wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych z CEPIK. Dnia 11 października 2016 r. MOPS uzyskał 
informację, iż dłużnik posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów. 
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uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, MOPS nie wystąpił 
do właściwego Starosty z wnioskiem o zatrzymanie dokumentu prawa jazdy, 
pomimo takiego obowiązku określonego w art. 5 ust. 3b pkt 2 ustawy o pomocy. 

Kierownik Działu FA wyjaśniła, że z ww. wnioskiem nie wystąpiono, gdyż od 1 
sierpnia 2016 r. rozpoczęła się procedura związana z przyjmowaniem wniosków  
na nowy okres świadczeniowy 2016/2017. Trzech pracowników zajmowało się 
przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków oraz wydawaniem decyzji 
administracyjnych. Ponadto ci sami pracownicy zajmowali się przygotowaniem  
list wypłat, wydawaniem decyzji stronom, bieżącą korespondencją oraz 
podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych, wobec których MOPS 
jest OWW i OWD oraz wyłącznie OWD.  

W dniu 17 kwietnia 2018 r. (w toku kontroli NIK), tj. po upływie 553 dni od uzyskania 
informacji o dysponowaniu przez dłużnika uprawnieniami do prowadzenia pojazdów, 
MOPS wystąpił do właściwego Starosty z wnioskiem o zatrzymanie dokumentu 
prawa jazdy. 

 (dowód: akta kontroli str. 163; 283; 373 - 375) 

NIK zauważając zbieg terminów na realizację zadań MOPS jako OWW oraz jako 
OWD wynikających z ustawy o pomocy, wskazuje jednak, iż obowiązkiem Dyrektora 
MOPS jest zorganizowanie pracy Urzędu w sposób gwarantujący niezwłoczną 
realizację wszystkich zadań. 

NIK pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działalność MOPS 
w ww. obszarze. 

2. Prawidłowość prowadzenia sprawozdawczości 

MOPS za lata 2015-2017 sporządził sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji 
zadań przewidzianych w ustawie o pomocy50 zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniach w sprawie 
sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów51. Sprawozdania te zostały przekazane Wojewodzie 
Śląskiemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału, tj. zgodnie z ww. przepisami. Dane o kosztach obsługi działań 
podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych były wykazywane 
w sprawozdaniach FA do końca 2015 r, od 2016 r. danych tych nie ujmowano 
z uwagi na ich nieuwzględnienie we wzorach tych sprawozdań określonych  
w ww. rozporządzeniach. Z tego samego względu w sporządzanych przez MOPS 
sprawozdaniach FA nie zamieszczano informacji o prowadzonych postępowaniach 
egzekucyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 418 – 420; 426; 435; 444; 453; 462; 471; 480; 490) 

MOPS przy sporządzaniu sprawozdań FA korzystał z objaśnień zawartych 
w załączniku do ww. rozporządzeń i nie występował do Wojewody Śląskiego lub  
do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe objaśnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 317) 

                                                      
50 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy, zwane dalej „sprawozdaniami FA”. 
51 Z dnia: 21 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 288, poz. 1694), obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. 
(w załączeniu rozporządzenia podano wzór sprawozdania wraz z objaśnieniami w zakresie sposobu 
jego sporządzania), 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2324), obowiązującym do 30 września 2017 r. 
(w załączeniu rozporządzenia podano wzór sprawozdania bez objaśnień), 28 września 2017 r. 
(Dz. U. poz. 1812) obowiązującym od dnia 1 października 2017 r. (w rozporządzeniu nie podano 
wzoru sprawozdania ani objaśnień w zakresie jego sporządzania). 

Ocena cząstkowa 
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W części A sprawozdań FA w wierszach dotyczących zwrotów od dłużników 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego MOPS wykazywał wyłącznie 
zwroty z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego, tj. nie ujmowano w tych 
wierszach danych o zaliczkach alimentacyjnych. Zaliczki te wykazywane były 
w części A tych sprawozdań jedynie w wierszach dotyczących wygasłych należności 
na podstawie art. 23 ust. 9 oraz 28 ust. 3 ustawy o pomocy. Powyższe zgodne  
było z pkt 8 objaśnień do wzorów sprawozdań, stanowiących załącznik do ww. 
rozporządzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 317) 

W sprawozdaniach FA wykazywano dłużników: 
- których wierzyciele pobierali na bieżąco świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
Gminy Będzin, jak i tych, których wierzyciele przestali pobierać te świadczenia 
(np. z uwagi na niespełnione kryterium dochodowe); 
- dla których MOPS stanowił OWD i wobec których w danym okresie 
sprawozdawczym były prowadzone postępowania na wniosek OWW; 
- posiadających zadłużenie z tytułu zaliczki alimentacyjnej, których wierzyciele nie 
pobierali świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 421)  

W sprawozdaniach FA nie wykazywano liczby podjętych działań, które w danym 
kwartale doprowadziły do wzrostu ściągalności należności gdyż jak podała 
Kierownik Działu FA „(…) podejmowane działania względem dłużników 
alimentacyjnych w żaden sposób nie doprowadziły do wzrostu ściągalności 
należności”. 

(dowód: akta kontroli str. 15-19, 47; 130 -242)  

MOPS nie dokonywał w latach 2015 - 2017 umorzeń należności, o których mowa 
w art. 28 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 317) 

NIK ocenia pozytywnie sposób sporządzania przez MOPS sprawozdań FA oraz  
ich terminowe przekazywanie Wojewodzie Śląskiemu. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli52, wnosi o podjęcie działań dla zapewnienia 
niezwłocznej realizacji działań prowadzonych wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

V. 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 NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

                                                      
52 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”.  
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia  27 czerwca  2018 r. 

  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Marcin Wesoły 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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