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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 

Kontroler Kontrolę przeprowadziła Bogusława Pala - specjalista kontroli państwowej, 
na podstawie upoważnienia nr LKA/146/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 (Dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie1, ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Węgrzynowicz Dyrektor Urzędu2 
 (Dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działania podjęte przez Urząd w latach 
2015-2017 wobec osób bezrobotnych oraz wobec osób poszukujących pracy 
będących dłużnikami alimentacyjnymi. 

W okresie objętym kontrolą Urząd terminowo ustalał profile pomocy i tworzył 
indywidualne plany działania4, a także wyznaczał i egzekwował terminy kontaktów 
dłużników alimentacyjnych z Urzędem. W celu zaktywizowania zawodowego 
dłużników alimentacyjnych PUP przedstawiał im oferty pracy, wydawał skierowania 
do podjęcia pracy niesubsydiowanej i subsydiowanej oraz oferował inne formy 
pomocy. Ponadto PUP, zgodnie z art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów5, 
informował właściwe ośrodki pomocy społecznej6 o odmowie przyjęcia przez 
bezrobotnych dłużników alimentacyjnych propozycji odpowiedniego zatrudnienia, 
a dodatkowo również o innych przyczynach wyrejestrowania dłużników z ewidencji 
osób bezrobotnych bądź osób poszukujących pracy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Informowanie OPS (organów właściwych dłużnika) o wyrejestrowaniu 

dłużnika alimentacyjnego z ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy 

Liczba dłużników alimentacyjnych objętych wnioskami OPS, z terenu  
działalności Urzędu7 skierowanymi do PUP, o ich aktywizację zawodową,  

                                                      
1 Zwanym dalej: „Urzędem” lub „PUP”. 
2 Zwany dalej „Dyrektorem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
4 Zwane dalej: „IPD”. 
5 Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm., zwanej dalej „ustawą o pomocy”. 
6 Zwane dalej „OPS”. 
7 Łącznie 5 gmin, tj.: Koziegłowy, Myszków, Niegowa, Poraj, Żarki. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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uległa w kontrolowanym okresie istotnemu zmniejszeniu ze 109 osób w 2015 r.  
do 74 osób w 2016 r. i 58 osób w 2017 r. Osoby te zarejestrowane były w PUP 
w poszczególnych latach 2015-2017 bądź jako osoby bezrobotne (108 osób 
w 2015 r., 73 osób w 2016 r. i 55 osób w 2017 r.) bądź jako osoby poszukujące 
pracy (odpowiednio: jedna, jedna i trzy osoby).  

Relacja liczby dłużników alimentacyjnych wyrejestrowanych z ewidencji osób 
bezrobotnych do liczby dłużników ujętych w tej ewidencji w danym roku wynosiła 
w 2015 r. 58,3% (spośród 108 dłużników wyrejestrowano 63 osoby), w 2016 r. – 
58,9% (spośród 73 dłużników wyrejestrowano 43 osób) i w 2017 r. 72,7% (spośród 
55 dłużników wyrejestrowano 40 osób). W przypadku dłużników alimentacyjnych 
wyrejestrowanych z ewidencji osób poszukujących pracy w latach 2015-2016 nie 
wyrejestrowano żadnej osoby, natomiast w 2017 r. wyrejestrowano jednego z trzech 
takich dłużników (33,3%). 

 (dowód: akta kontroli str. 42-46) 

Przyczynami wyrejestrowania dłużników alimentacyjnych z ewidencji osób 
bezrobotnych było m.in.: niepotwierdzenie gotowości do pracy przez dłużnika 
(10 przypadków w 2015 r., cztery w 2016 r. i osiem w 2017 r.), odmowa bez 
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy 
(po cztery osoby w latach 2015-2016 i dwie osoby w 2017 r.), dobrowolna 
rezygnacja ze statusu bezrobotnego (po jednej osobie w latach 2015 i 2017 oraz 
trzy osoby w 2016 r.), podjęcie pracy niesubsydiowanej (13 osób w 2015 r., osiem 
w 2016 i dziewięć w 2017 r.) oraz podjęcie pracy subsydiowanej (po trzy osoby 
w każdym roku). Powodem wyłączenia w 2017 r. dłużnika alimentacyjnego 
z ewidencji osób poszukujących pracy było niepotwierdzenie zainteresowania 
pomocą określoną w ustawie o pomocy8. 

(dowód: akta kontroli str. 43-44, 53, 55) 

Urząd nie zawarł z OPS z terenu swojej właściwości porozumień w sprawie 
udostępniania danych osobowych pomiędzy jednostkami korzystającymi z platformy 
komunikacyjnej (SEPI)9. Dyrektor wyjaśnił, że nie było obowiązku wdrożenia tego 
systemu w Urzędzie.  

 (dowód: akta kontroli str. 33-34) 

W zakresie badanej próby kontrolnej spraw 20 dłużników alimentacyjnych 
stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Urząd dokonał łącznie 23 wyrejestrowań 
tych dłużników z ewidencji osób bezrobotnych, z tego w jednym przypadku 
z przyczyny wymienionej w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy (odmowa, bez 
uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia), 
a w pozostałych 22 przypadkach z innych przyczyn, takich jak niepotwierdzenie 
przez dłużnika gotowości do podjęcia pracy, czy też podjęcie przez dłużnika 
zatrudnienia. Urząd, zgodnie z art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy 
o pomocy, poinformował właściwy OPS o dokonanym wyrejestrowaniu dłużnika  
ze względu na odmowę, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia przez niego 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia. Informację tę przekazano w terminie 27 dni 
od dnia wyrejestrowania dłużnika. O przypadkach pozostałych 21 wyrejestrowań 
Urząd poinformował OPS w terminie od jednego do 64 dni od dokonania 
wyrejestrowania10, a w jednym przypadku taką informację przesłano w trakcie 

                                                      
8 Dłużnik nie stawił się w PUP w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy, 
a Urzędem i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa. 
9 Oprogramowanie oferowane przez firmę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, którego wdrożenie 
w jednostkach samorządu terytorialnego było dobrowolne. 
10 18 przypadków w terminie od jednego do 24 dni oraz trzy przypadki w terminach od 36 do 64 dni. 
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kontroli NIK, tj. po 981 dniach od daty wyrejestrowania11 (według wyjaśnień 
pracownika Urzędu - z uwagi na nadmiar obowiązków związanych z aktywizacją 
osób bezrobotnych). 

 (dowód: akta kontroli str. 63, 65-67, 149-152) 

2. Działania prowadzone przez PUP wobec dłużników alimentacyjnych 

Badanie próby spraw 20 dłużników alimentacyjnych objętych wnioskami o ich 
aktywizację zawodową12 wykazało że Urząd, zgodnie z art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i rynku pracy13, ustalił profile pomocy 
wszystkim ww. dłużnikom, w tym: 12 z nich przed datą wpływu do Urzędu informacji 
OPS o potrzebie ich aktywizacji zawodowej oraz ośmiu dłużnikom po otrzymaniu 
przez Urząd takich informacji.  

Dyrektor podał, że w Urzędzie przyjęto 30-dniowy termin na ustalenie profilu 
pomocy w związku z koniecznością weryfikacji prawidłowości wydawanych decyzji 
administracyjnych nadających status osoby bezrobotnej. Powyższe potwierdziły 
wyniki badania ww. próby spraw, które wykazało, że w przypadku 17 dłużników 
alimentacyjnych profil pomocy został ustalony w terminie od 13 do 29 dni od 
zarejestrowania danego dłużnika w Urzędzie, dla dwóch dłużników ustalenie profilu 
nastąpiło po 35 dniach od ich rejestracji w związku z ich usprawiedliwioną 
nieobecnością14, a w przypadku jednego dłużnika zarejestrowanego w kwietniu 
2014 r. profil został ustalony we wrześniu 2014 r.15 

Spośród ww. 20 dłużników, w przypadku 15 osób Urząd ustalił profil pomocy II, 
w przypadku trzech osób16, profil pomocy III i w dwóch przypadkach17 profil pomocy 
I (z których w jednym przypadku profil ten został następnie zmieniony na profil II).  

 (dowód: akta kontroli str. 56-61,68-147, 196-200) 

Spośród ww. 20 dłużników alimentacyjnych, którym ustalono profil pomocy, Urząd, 
w terminie 60 dni od jego ustalenia, tj. zgodnym z art. 34a ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia, przedstawił IPD 17-stu dłużnikom, natomiast niesporządzenie IPD  
dla trzech pozostałych objętych badaniem dłużników spowodowane było ich 
wcześniejszym (przed terminem sporządzenia IPD) wyrejestrowaniem przez Urząd 
w związku z podjęciem pracy przez dwóch dłużników18, a w trzecim przypadku 
w związku z odbywaniem kary pozbawieniem wolności19. Urząd przedstawił łącznie 
21 IPD20 (w tym 19 IPD21 w okresie objętym kontrolą).  

(dowód: akta kontroli str. 56-146,197-200) 

                                                      
11 Dłużnik alimentacyjny z Myszkowa Ł.D. utracił status osoby bezrobotnej w związku z odbywaniem kary 
pozbawienia wolności (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o promocji zatrudnienia) i został wyrejestrowany 
w dniu 22 września 2015 r., informacja do MOPS w Myszkowie został przekazana w dniu 30 maja 2018 r.  
12 Dwóch dłużników alimentacyjnych wybranych w toku kontroli NIK prowadzonej w MOPS w Myszkowie oraz  
18 dłużników alimentacyjnych objętych wnioskami o aktywizację zawodową złożonymi przez inne OPS z terenu 
działalności PUP. 
13 Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm., zwana dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. 
14 Dłużnicy alimentacyjni z Poraju: IK i SŚ. 
15 Profile pomocowe zostały wprowadzone z dniem 27 maja 2014 r., ustawą z dnia z dnia 14 marca 2014 r. 
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
poz. 598). 
16 Dłużnicy alimentacyjni BF z Niegowej w dniu 05.12.2016, MP z Myszkowa w dniu 15.12.2014 r. i ŚS z Poraju 
w dniu 11.08.2015 r. i  w dniu 18.11.2016 r. 
17 Dłużnicy alimentacyjny: EK z Myszkowa w dniu 12.02.2015 r. i ZS z Żarek w dniu 19.04.2016 r. 
18 Dłużnicy alimentacyjni: WS z Myszkowa zatrudniony od 21.11.2016 r. i KG z Gminy Żarki zatrudniony 
od 01.02.2018 r. 
19 Dłużnik alimentacyjny ŁD z Myszkowa. 
20 15 IPD dotyczyło osób którym ustalono II profil pomocy, cztery IPD osób z III profilem pomocy oraz dwa IPD 
dłużnikowi z I profilem pomocy. 
21 14 IPD dla osób którym ustalono II profil, trzy IPD dla osób z III profilem i dwa z I profilem. 



 

5 

Urząd w 2015 r. wydał bezrobotnym dłużnikom alimentacyjnym 38 skierowań  
do pracy niesubsydiowanej (na 109 dłużników zarejestrowanych w tym roku), 
a w latach 2016-2017 odpowiednio 22 i 11 takich skierowań (na odpowiednio 74 i 58 
bezrobotnych dłużników). W wyniku tych działań pracę podjęło czterech dłużników: 
trzech w 2015 r. i jeden w 2016 r. Ponadto PUP wobec dłużników zastosował  
inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym w postaci skierowania  
do realizacji: prac interwencyjnych (trzy osoby22), robót publicznych (jedna osoba23), 
udzielenia dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (jedna osoba24) oraz 
doposażenie stanowiska pracy (cztery osoby25). 

(dowód: akta kontroli str. 42-43) 

W sporządzonych i przedstawionych dłużnikom alimentacyjnym przez Urząd 
w okresie objętym kontrolą ww. 19 IPD (objętych szczegółowym badaniem) 
zaplanowano formy aktywizacji określone w art. 33 ust. 2c pkt 2 i 3 ustawy 
o promocji zatrudnienia. I tak: 

− w 14 IPD przedstawionym 14 dłużnikom alimentacyjnym z ustalonym II profilem 
pomocy w każdym przypadku zaplanowano pośrednictwo pracy, a ponadto 
poradnictwo zawodowe (11 IPD), prace interwencyjne (osiem IPD), staże 
(cztery IPD), doposażenie stanowiska pracy (dwa IPD), szkolenie (dwa IPD) 
i w prace społecznie użyteczne (jeden IPD); 

− w trzech IPD przedstawionym dwom dłużnikom z III profilem pomocy 
zaplanowano w jednym IPD pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe26 , 
a w dwóch pozostałych IPD27: pośrednictwo pracy, prace interwencyjne oraz 
roboty publiczne w ramach programu specjalnego „Przejdź do działania” 
realizowanego przez PUP; 

− w dwóch IPD przedstawionym dwom dłużnikom z I profilem pomocy ustalono 
pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe28.  

(dowód: akta kontroli str. 197-200) 

W ww. objętych badaniem 19 IPD, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy 
dla bezrobotnego29, Urząd ustalił terminy zaplanowanych działań.  

(dowód: akta kontroli str. 198) 

Z ww. 19 IPD w pięciu przypadkach ustalenie profilu pomocy oraz przedstawienie 
dłużnikowi alimentacyjnemu IPD nastąpiło przed otrzymaniem przez Urząd 
informacji od właściwego OPS o konieczności podjęcia aktywizacji zawodowej30. 
Spośród 19 IPD dziewięć z nich Urząd poddał modyfikacji, które polegały na 

                                                      
22 W tym: dwie w 2016 r. i jedna w 2017 r. 
23 W 2015 r. 
24 W 2017 r. 
25 w tym: jedna w 2015 r., dwie w 2016 r. i jedna w 2017 r. 
26 Dłużnik alimentacyjny BF z Niegowej IPD z dnia 27.01.2017 r. 
27 Dłużnik alimentacyjny ŚS z Myszkowa, IPD z dnia 06.10.2015 i z dnia 12.01.2017 r. 
28 Dłużnicy alimentacyjni: EK z Myszkowa z dnia 12.02.2015 r. i  ZS z Żarek, IPD z dnia 19.04.2016 r. 
29 Dz. U. z 2014 r., poz. 631, zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie profilowania”. 
30 Dotyczyło to dłużników alimentacyjnych: JP z Myszkowa (wpływ informacji – 31.08.2015 r., ustalenie profilu 
pomocy – .12.06.2015 r. oraz przedstawienie IPD – 07.08.2015 r.), RK z Koziegłów (wpływ informacji od OPS – 
31.08.2015 r., ustalenie profilu pomocy – 10.02.2015 r. i przedstawienie IPD – 09.04.2015 r.), IK z Poraja (wpływ 
informacji od OPS – 26.08.2016 r., ustalenie profilu pomocy – 17.03.2016 r. i przedstawienie IPD – 12.05.2016 
r.), IZ z Myszkowa (wpływ informacji od OPS – 04.12.2017 r., ustalenie profilu pomocy – 15.09.2014 r. 
i przedstawienie IPD – 12.11.2014 r.) i BF z Niegowej (wpływ informacji od OPS – 14.02.2017 r., ustalenie profilu 
pomocy – 05.12.2016 r. i przedstawienie IPD – 27.01.2017 r.). 
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dodaniu pojedynczych dodatkowych działań aktywizacyjnych31 (z tego w dwóch IPD 
przyjętych przed otrzymaniem przez Urząd wniosku o aktywizację zawodową32).  

 (dowód: akta kontroli str. 198, 200) 

17 ww. dłużników (objętych 19 IPD) w okresie objętym kontrolą zgłosiło się 
w Urzędzie łącznie 104 razy z zachowaniem terminu (do 90 dni) określonego 
w art. 33 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia dla dłużników alimentacyjnych do 
zgłaszania się w Urzędzie celem potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, 
przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy. W trakcie ww. zgłoszeń, oprócz 
potwierdzenia przez ww. bezrobotnych dłużników gotowości do podjęcia pracy, 
przedstawiono im łącznie 40 ofert pracy oraz wydano 25 skierowań do: podjęcia 
pracy (9 skierowań), podjęcia prac interwencyjnych (5), w ramach doposażenia 
stanowiska pracy (3), prac społecznie użytecznych (2), robót publicznych w ramach 
programu specjalnego realizowanego przez PUP (1), odbywania stażu (2), udziału 
w giełdzie pracy (3). Ponadto pracownicy Urzędu udzielili porad indywidualnych oraz 
grupowych informacji zawodowych. 

(dowód: 197-200) 

Urząd monitorował sytuację ww. dłużników alimentacyjnych co najmniej raz na 60 
dni, tj. zgodnie z wymogiem określonym  w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
profilowania. Kontakty (osobiste) w tych sytuacjach następowały do 60 dni 
po ostatniej wizycie tych osób w PUP. W jednym przypadku33 termin kontaktu 
z Urzędem wynosił 65 dni w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 
bezrobotnego przebywającego na zwolnieniu lekarskim34.  

 (dowód: akta kontroli str. 199) 

Według raportów ZUS-U1 dotyczących 20 badanych dłużników alimentacyjnych, 
spośród nich zatrudnionych było na dzień 30 grudnia 2017 r. ośmiu (tj. 40,0% 
badanej próby)35, z czego dwóch dłużników uzyskało zatrudnienie na podstawie 
skierowania wydanego przez PUP, natomiast pozostałych sześciu uzyskało 
zatrudnienie własnym staraniem (bez pośrednictwa PUP). 

(dowód: akta kontroli str. 149-152) 

Dyrektor wyjaśnił, że głównymi problemami związanymi z aktywizacją zawodową 
dłużników alimentacyjnych były: 

− rejestrowanie się w PUP przez dłużników wyłącznie z powodu zamiaru 
otrzymywania wsparcia OPS lub uzyskiwania ubezpieczenia zdrowotnego, 

− niechęć dłużników do podejmowania zatrudnienia wynikająca z obawy,  
iż po podjęciu pracy na pełnym etacie w wyniku zajęcia komorniczego utracą 
większą część zarobku, 

− problemy społeczne dłużników (np. alkoholizm, brak higieny osobistej),  

− odmowy zatrudnienia zgłaszane przez pracodawców z powodu braku 
zainteresowania podjęciem pracy przez dłużników alimentacyjnych, braku 
wystarczającego doświadczenia, kwalifikacji, predyspozycji do wykonywania 
określonego w ofercie zawodu (pracodawcy przy przedstawianiu ofert pracy 

                                                      
31 W trzech przypadkach dodano doposażenie stanowiska pracy i prace interwencyjne, ponadto dodano staż, 
prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne w ramach programu specjalnego. 
32  Dłużnicy alimentacyjni: RK z Koziegłów dodano staż i JP z Myszkowa dodano szkolenie indywidualne. 
33 Na ogółem 104 kontaktów osobistych w okresie objętym kontrolą. 
34 Dłużnik alimentacyjny KW z Żarek zgłosił się 20 marca 2015 r. zamiast w wyznaczonym terminie 13 marca 
2015 r. 
35 Na dzień 7 czerwca 2018 r. zatrudnionych było pięciu dłużników (tj. 25%). 
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w Urzędzie podkreślają, że proszą o kierowanie osób zainteresowanych 
zatrudnieniem). 

 (dowód: akta kontroli str. 148) 

3. Realizacja programów specjalnych 

W latach objętych kontrolą Urząd realizował roczne programy specjalne skierowane 
do osób objętych III profilem pomocy, finansowane ze środków Funduszu Pracy  
na dany rok36, o których mowa w rozdziale 13a ustawy o promocji zatrudnienia. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami przy doborze uczestników ww. programów 
doradcy klienta mieli się kierować w szczególności predyspozycjami 
psychofizycznymi, kwalifikacjami, doświadczeniem zawodowym oraz 
umiejętnościami. Mieli brać również pod uwagę możliwe do wystąpienia bariery 
utrudniające zatrudnienie. Urząd wydał dłużnikom alimentacyjnym łącznie 41 
skierowań do udziału w tych programach: 28 w 2015 r. do udziału w programie 
Szansa na pracę, cztery w 2016 r. do udziału w programie Teraz my i dziewięć 
w 2017 r. do udziału w programie Przejdź do działania. W 2015 r. zatrudnionych 
zostało dwóch uczestników programu Szansa na pracę. Według wyjaśnień 
Dyrektora powodami niezatrudnienia pozostałych osób, podawanymi przez 
pracodawców, był m.in. brak kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, odmowa 
przyjęcia oferty, brak możliwości dojazdu oraz przeciwskazania lekarskie. 

 (dowód: akta kontroli str. 18-30,49-50) 

Ponadto w kontrolowanym okresie Urząd realizował pięć programów mających  
na celu aktywizację zawodową bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (cztery 
programy współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pracy37 i jeden 
finansowany z rezerwy Funduszu Pracy38). W ww. programach aktywizowano 
łącznie dziewięciu dłużników alimentacyjnych, w tym jednego z nich dwukrotnie 
(odpowiednio: dwóch w 2015 r., pięciu w 2016 r. i dwóch w 2017 r.). Sześciu z tych 
dłużników uczestniczyło w stażach, dwóch podjęło zatrudnienie w formie pracy 
interwencyjnej i jeden z nich wziął udział w szkoleniu. 

(dowód: akta kontroli str. 51-52) 

4. Zawieranie porozumień obejmujących aktywizację zawodową dłużników 
alimentacyjnych 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie zawierał porozumień w zakresie współpracy 
z gminami i OPS, obejmujących sprawy związane z aktywizacją zawodową 
dłużników alimentacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 32) 

                                                      
36 W 2015 r. „Szansa na pracę” przyjęty Uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie nr 7/2015 z dnia 
12 lutego 2015 r., w 2016 r. „Teraz my” przyjęty  uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie nr 4/2016 
z dnia 21 kwietnia 2016 r. i w 2017 r. „Przejdź do działania” przyjęty uchwałą Powiatowej Rady Zatrudnienia  
w Myszkowie nr 4/2017 z dnia 2 marca 2017 r. 
371) Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myszkowskim (I) – w programie uczestniczył 
jeden dłużnik alimentacyjny, 2) Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP  
w Myszkowie (I) – w programie uczestniczył jeden dłużnik alimentacyjny,3) Aktywizacja osób bezrobotnych  
w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Myszkowie (II) – w programie uczestniczył jeden dłużnik alimentacyjny, 
4) Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Myszkowie (III) – w programie 
uczestniczyło dwóch dłużników alimentacyjnych. 
38 Realizowany w 2016 r., w którym uczestniczyło czterech dłużników alimentacyjnych.  
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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 Kontroli39, 
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. 

Katowice, dnia 9 lipca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
Bogusława Pala 

Specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  

  
 

                                                      
39 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”.  

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


