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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 Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
LKA/140/2018 z 23 kwietnia 2018 r. 

Marcin Wesoły, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
LKA/161/2018 z 10 maja 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie 1 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Agnieszka Ludwig, Dyrektor MOPS2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie, pomimo 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 Myszkowie5 
wnioski o ich 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”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm., zwana 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.”. 
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Skuteczność tych działań pozostawała jednak w badanym okresie na niskim 
poziomie, wynosząc średnio około 11%8. W konsekwencji stan należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego9 systematycznie narastał, 
wynosząc 8.919,6 tys. zł na początku 2015 r., a już 12.206,8 tys. zł na koniec 
2017 r. 

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

działań wobec dłużników alimentacyjnych, m.in. w zakresie wnioskowania 
do innych ośrodków pomocy społecznej o podjęcie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, czy też wszczynania postępowań o uznaniu dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

− niepoinformowaniu właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie 
aktywizacji zawodowej dłużnika, pomimo takiego obowiązku określonego  
w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Prawidłowość i skuteczność działań podejmowanych wobec 
dłużników alimentacyjnych 

Dyrektor MOPS oraz Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS dysponowali 
w okresie objętym kontrolą upoważnieniami, o których mowa w art. 8b i 8c ustawy 
o pomocy, tj. do wykonywania czynności należących do kompetencji organu 
właściwego dłużnika11 i obejmujących podejmowanie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji 
administracyjnych, a także do przekazywania do biur informacji gospodarczej 
informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających 
z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 5) 

MOPS na mocy ustawy o pomocy wypłacił z tytułu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego łącznie na koniec 2017 r. kwotę 15.469,44 tys. zł, z czego w latach 
2015-2017 kwotę 4.634,83 tys. zł. W latach 2014-2017 wypłaty z funduszu 
alimentacyjnego z roku na rok ulegały zmniejszeniu, wynosząc 1.769,08 tys. zł 
w 2014 r., 1.626,07 tys. zł w 2015 r. (spadek o 8% rok do roku), 1.571,95 tys. zł 
w 2016 r. (spadek o 3% rok do roku) i 1.436,81 tys. zł w 2017 r. (spadek o 8,6% rok 
do roku).  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

W latach 2015-2017 dłużnicy alimentacyjni z tytułu należności głównej zwrócili 
łącznie 511,26 tys. zł, a z tytułu odsetek 379,85 tys. zł. Spłata należności głównej 
nastąpiła głównie w wyniku egzekucji komorniczej sądowej (420,38 tys. zł, 
tj. 82,2%), pozostały zwrot nastąpił w drodze wpłaty własnej dłużników (77,3 tys. zł, 
tj. 15,1%) oraz w drodze wpłat z egzekucji administracyjnej (13,58 tys. zł, tj. 2,7%).  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

                                                      
8 Skuteczność w 2015 r. wynosiła 11,41%, w 2016 r. 6,84% i w 2017 r. 15,19%. 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 Zwanego dalej „OWD”. 
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W rezultacie, skuteczność dochodzenia zwrotu należności funduszu 
alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych, liczona do rocznych wypłat z tego 
funduszu, wyniosła w latach 2015-2017 odpowiednio: 11,41%, 6,84% i 15,19%. 
Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z ww. funduszu12 narastał, 
wynosząc 8.919,58 tys. zł na koniec 2014 r., 10.049,14 tys. zł na koniec roku 2015 r. 
(wzrost o 12,7% rok do roku), 11.183,73 tys. zł 2016 r. (wzrost o 11,3% rok do roku) 
i 12.206,77 tys. zł w 2017 r. (wzrost o 9,1% rok do roku). 

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń (zaliczek alimentacyjnych) 
na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej13 uległ w badanym okresie 
niewielkiemu zmniejszeniu i wynosił 2.361,36 tys. zł na koniec 2014 r.,  
2.169,43 tys. zł na koniec 2015 r. (spadek o 8,1% rok do roku), 2.019,40 tys. zł  
na koniec 2016 r. (spadek o 6,9% rok do roku) i 1.933,75 tys. zł na koniec 2017 r. 
(spadek o 4,2% rok do roku). Spadek ww. należności nastąpił w związku  
ze zwrotem należności przez dłużników oraz wygaśnięciem części tych należności 
dłużników. Sama skuteczność dochodzenia tych należności14 pozostawała na 
bardzo niskim poziomie wynosząc w badanym okresie średnio 1,17%15. 

(dowód: akta kontroli str. 10) 

Koszty podejmowanych przez MOPS w latach 2015–2017 działań wobec dłużników 
alimentacyjnych wyniosły odpowiednio: 48.782 zł, 47.158 zł oraz 43.104 zł 
i w całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa.  

(dowód: akta kontroli str. 11) 

Działania podjęte przez MOPS w latach 2015–2017 wobec dłużników 
alimentacyjnych nie były przedmiotem żadnej z kontroli prowadzonych przez 
podmioty zewnętrzne, czy też kontroli wewnętrznej. W MOPS przeprowadzono 
natomiast dwie kontrole dotyczące realizacji zadań związanych z funduszem 
alimentacyjnym. Wojewoda Śląski sprawdził realizację w 2015 r. dochodów 
budżetowych, w tym pochodzących z wpłat od dłużników alimentacyjnych 
(należność główna i odsetki) oraz odprowadzanie ich do budżetu państwa, nie 
stwierdzając nieprawidłowości. W trakcie drugiej kontroli audytor wewnętrzny 
Urzędu Miasta w Myszkowie, sprawdził m.in. prawidłowość dokonanych wypłat 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na próbie 10 decyzji z 2017 r., również  
nie stwierdzając nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

Dyrektor MOPS podała, że w jej ocenie na skuteczność egzekucji należności 
od dłużników alimentacyjnych, negatywny wpływ mają m.in. następujące czynniki: 

− częste zmiany adresu zamieszkania przez dłużników alimentacyjnych; 
− brak odpowiednich ofert pracy dla dłużników; 
− mało widoczny postęp w spłacie zadłużenia należności głównej w związku 

z kolejnością zaspokajania (w pierwszej kolejności spłacie podlegają odsetki)16; 

                                                      
12 Bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
13 Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm. Ustawa obowiązywała w okresie od 1 czerwca 2005 r.  
do 30 września 2008 r. (z wyjątkiem art. 17 ust. 5 obowiązującego do 1 grudnia 2008 r.). 
14 Liczona jako relacja skuteczności egzekucji komorniczej do stanu należności z tytułu zaliczek 
alimentacyjnych. 
15 W 2015 r. 1,36%, w 2016 r. 1,34% i w 2017 r. 0,81%. 
16 Dłużnik dokonując wpłat nie widzi realnego dla niego zmniejszenia zadłużenia. Przez długi czas 
spłata dotyczy tylko odsetek (dopiero widoczne zmniejszanie się należności głównej może być dla 
dłużnika motywujące do spłaty zadłużenia). 
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− niechęć dłużników do podejmowania pracy zarobkowej w związku 
z wysokością potrąceń komorniczych17; 

− niska efektywność zawiadomień w sprawie podejrzenia popełnienia 
przestępstwa niealimentacji (mała liczba wniosków, które ostatecznie są 
zakończone sformułowaniem aktu oskarżenia i trafiają do sądu); 

 (dowód: akta kontroli str. 17 – 19) 

W okresie objętym kontrolą do MOPS nie wpłynął, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy 
o pomocy, żaden wniosek od osoby uprawnionej18, o podjęcie działań wobec 
dłużnika alimentacyjnego. Dyrektor MOPS podała, że na stronie internetowej 
Urzędu nie zamieszano informacji o możliwości złożenia takiego wniosku, natomiast 
pracownicy MOPS informowali o tym ustnie osoby składające wniosek o przyznanie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeśli ze wstępnej weryfikacji dokumentów 
wynikało, że istnieje prawdopodobieństwo negatywnego rozpatrzenia takiego 
wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 19) 

W latach 2015-2017 w pieczy zastępczej umieszczono trzy osoby uprawnione 
(dzieci). W jednym przypadku, w którym MOPS pełnił rolę jedynie OWW19, wniosek 
o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do OWD skierowano w związku 
z decyzją przyznającą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w związku z czym 
po umieszczeniu osoby w pieczy zastępczej go nie ponawiano. 

 (dowód: akta kontroli str. 43–45) 

W okresie objętym kontrolą przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na rzecz: 289 osób w 2015 r. (w tym MOPS stanowił OWD i OWW dla 155 osób, 
a wyłącznie OWW dla 134 osób), 263 osób w 2016 r. (w tym MOPS stanowił  
OWD i OWW dla 137 osób, a wyłącznie OWW dla 126 osób) oraz 243 osób  
w 2017 r. (w tym MOPS stanowił OWD i OWW dla 128 osób, a wyłącznie OWW  
dla 115 osób). 

 (dowód: akta kontroli str. 26) 

Na podstawie analizy próby 15 decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego20, dla których MOPS stanowił wyłącznie OWW, stwierdzono, 
że decyzje te na każdy okres świadczeniowy21, były wydawane w drugiej połowie 
sierpnia każdego roku. We wszystkich badanych przypadkach MOPS wystąpił  
do OWD o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z art. 3  
ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy. W pismach kierowanych do OWD o podjęcie działań 
wobec dłużników alimentacyjnych, MOPS podawał informacje, o których mowa  

                                                      
17 Komornik sądowy dokonuje zajęcia wynagrodzenia w wysokości 60%. W efekcie dłużnikowi 
alimentacyjnemu pozostaje na utrzymanie 40% wynagrodzenia, co w przypadku osiągania 
minimalnego wynagrodzenia stanowi kwotę brutto 840 zł (netto ok. 612 zł). Dłużnicy alimentacyjni 
to w większości osoby bez wykształcenia lub z wykształceniem zawodowym, często są to osoby 
z problemem alkoholowym lub z innym uzależnieniem, długotrwale bezrobotne lub z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności. A te czynniki stanowią barierę do otrzymania pracy z wynagrodzeniem 
na poziomie chociażby średniej krajowej. Z uwagi na to, że po potrąceniu przez komornika sądowego 
pozostaje dłużnikowi alimentacyjnemu kwota, która nie pozwala mu na egzystencję na minimalnym 
poziomie, często taki dłużnik zwraca się do ośrodka pomocy społecznej, czyli do wierzyciela. 
Efektem powyższego jest rezygnacja dłużnika alimentacyjnego z legalnego zatrudnienia 
i rozpoczęcie pracy w tzw. szarej strefie. Jest to dla niego komfortowe rozwiązanie, ponieważ całe 
wynagrodzenie pozostaje do jego dyspozycji. 
18 Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
19 Sprawa nr 530.194.2016. 
20 Po 5 spraw w zakresie danego okresu świadczeniowego z lat 2015 – 2017. 
21 Tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. 
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w art. 27 ust. 7 ustawy o pomocy, w tym informacje o wysokości zobowiązań 
dłużnika wobec Skarbu Państwa (podawane na podstawie zaświadczeń 
o bezskuteczności egzekucji, wydawanych przez organ egzekucyjny).  
W analizowanych 15 sprawach, poza zobowiązaniami z tytułu świadczeń 
wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, w dwóch przypadkach podano stan 
zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych22, a w jednym przypadku 
również stan zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na podstawie ustawy  
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym23. 

 (dowód: akta kontroli str. 28 – 37) 

Na podstawie próby dot. pięciu dłużników alimentacyjnych o największym 
zadłużeniu na dzień 31 grudnia 2015r. z tytułu określonego w art. 28 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy (zaliczki alimentacyjne), stwierdzono, że MOPS, jako OWD 
przekazał do pięciu biur informacji gospodarczej24 informację gospodarczą 
o zobowiązaniu lub zobowiązaniach tych dłużników. 

 (dowód: akta kontroli str. 38 – 39, 42)  

Liczba dłużników w Gminie Myszków wynosiła w latach 2015-2017, odpowiednio: 
418, 463 i 423 osoby25. 

(dowód: akta kontroli str. 46) 

W okresie objętym kontrolą liczba dłużników wobec których działania m.in. MOPS 
okazały się całkowicie nieskuteczne26 pozostawała na zbliżonym poziomie, 
wynosząc: 251 w 2015 r. (60%), 249 osób w 2016 r. (53,8%) i 253 osoby w 2017 r. 
(59,8%). W latach 2015-2017 dwóch dłużników spłaciło swoje zadłużenie w całości, 
a od dziesięciu dłużników wyegzekwowano całość zadłużenia w drodze egzekucji 
komorniczej. Wpłat własnych stanowiących częściową spłatę zadłużenia  
dokonało 51 dłużników27. W toku egzekucji komorniczej uzyskano część zadłużenia 
od 128 dłużników w 2015 r., 197 dłużników w 2016 r. i 146 dłużników w 2017 r. 
(tj. odpowiednio 30,6%, 42,5% i 34,5% wszystkich dłużników w danym roku). 
Ponadto w toku egzekucji administracyjnej w 2015 r. uzyskano część zadłużenia  
od siedemnastu dłużników. W latach 2015-2017 nie dokonywano umorzeń 
należności dłużnikom, natomiast w 41 przypadkach należności te wygasły  
w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego. W 2015 r. wierzyciele 12 
dłużników nie otrzymali świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres  
świadczeniowy, w 2016 r. – sześciu, a w 2017 r. – 15 dłużników. W zdecydowanej 
większości przypadków nieprzyznanie nowego świadczenia wynikało z niespełniania 
kryterium dochodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 51) 

 

 

                                                      
22 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.).  
23 Dz. U. z 1991 r., nr 45, poz. 200 ze zm. 
24 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa), 
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ul. Lublańska 38, 31-476 Kraków), Krajowy Rejestr 
Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ul. Danuty Siedzikówny nr 12, 51-214 Wrocław), ERIF 
Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa), Krajowa Informacja Długów 
Telekomunikacyjnych BIG SA, Kielce, ul. Poleska nr 44   
25 W tym osoby, które w ciągu roku spłaciły zadłużenie.  
26 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). 
27 19 w 2015 r. i po 16 w latach 2016-2017. 
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Na podstawie badanej próby kontrolnej 24 postępowań, w których MOPS był OWD 
(w tym w 12 przypadkach jednocześnie OWW) ustalono, że: 

a) „Kwestionariusze wywiadu alimentacyjnego” oraz załączone do nich 
„Oświadczenia majątkowe dłużnika alimentacyjnego” były sporządzane zgodnie 
z wzorami tych dokumentów, określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu 
alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego28. 
W dwóch z dziewięciu objętych badaniem oświadczeń majątkowych dłużnicy 
wykazali składniki majątku. 

b) Z dziewięciu poddanych badaniu wywiadów alimentacyjnych29, w sześciu 
wywiadach jako przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej 
do świadczenia alimentacyjnego podano brak pracy (66%), a w pozostałych trzech 
wywiadach niewystarczające dochody (34%)30. 

c)  w 14 sprawach zostało wszczęte postępowanie w zakresie uznania dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 13 z tych postępowań zostało 
zakończonych wydaniem decyzji, a pozostałe jedno postępowanie umorzono 
z uwagi na umożliwienie przez dłużnika przeprowadzenia z nim wywiadu 
alimentacyjnego i odebrania od niego oświadczenia majątkowego. 

d) w ośmiu przypadkach MOPS wystąpił do właściwego starosty o zatrzymanie 
prawa jazdy dłużnikowi, z tego w jednym przypadku wniosek ten został 
zrealizowany, w pozostałych siedmiu przypadkach wniosków nie zrealizowano 
z uwagi na nieposiadanie przez dłużników uprawnień do prowadzenia pojazdów. 

e) w stosunku do 12 dłużników MOPS skierował do organów ścigania 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, określonego 
w art. 209 k.k. W wyniku tych zawiadomień w jednym przypadku zostało wszczęto 
dochodzenie, w czterech odmówiono wszczęcia postępowania, a w pozostałych 
siedmiu sprawach MOPS nie uzyskał informacji o sposobie rozpatrzenia 
zawiadomienia31. 

 (dowód: akta kontroli str. 52 – 122) 

Na podstawie badanej próby dziesięciu postępowań prowadzonych wobec 
dłużników przebywających w jednostkach penitencjarnych32, w których MOPS pełnił 
rolę OWD, ustalono, że MOPS nie występował do tych jednostek z wnioskami 
o udzielenie informacji o okresach pobytu dłużników w tych jednostkach, w tym 
planowanych terminach zakończenia kary pozbawienia wolności, ani o udzielenie 
informacji o ich zatrudnieniu. MOPS nie występował również do tych jednostek 
z wnioskami o aktywizację zawodową osadzonych dłużników alimentacyjnych, gdyż 
jak wyjaśniła Dyrektor MOPS, ustawa o pomocy nie daje możliwości egzekwowania 
od zakładów karnych aktywizacji dłużników alimentacyjnych. 

Weryfikacja zatrudnienia wybranych pięciu osadzonych dłużników33 wykazała, 
że czterech z nich było zatrudnionych odpłatnie w jednostkach penitencjarnych, 
a z ich wynagrodzeń były dokonywane komornicze zajęcia alimentacyjne. Piąty 

                                                      
28 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
29 Przeprowadzonych w pierwszych dla danego dłużnika okresach świadczeniowych okresu objętego 
kontrolą. 
30 Dłużnicy uzyskiwali dochody na podstawie: umowy o pracę na 1/3 etatu oraz w dwóch 
przypadkach na ¼ etatu. 
31 Do dnia zakończenia kontroli NIK.  
32 Dłużnicy z najwyższą kwotą zadłużenia wobec gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. 
33 Przy wyborze kierowano się dłuższym czasem przebywania dłużnika w zakładzie karnym.  
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dłużnik był zatrudniony nieodpłatnie, ale dwukrotnie odmówił wyjścia do pracy 
i zrezygnowano z zatrudnienia tej osoby. 

 (dowód: akta kontroli str. 19, 135 – 145) 

Spośród objętych szczegółowym badaniem ww. 24 postępowań, dwa prowadzone 
były wobec dłużników zarejestrowanych w PUP w Myszkowie jako osoby 
bezrobotne. Ustalono, że obydwaj dłużnicy34 zostali w okresie objętym kontrolą 
wyrejestrowani z ewidencji osób bezrobotnych (jeden w związku z podjęciem 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, drugi z powodu odbywania kary 
pozbawienia wolności), o czym PUP poinformował MOPS odpowiednio: w terminie 
wyrejestrowania dłużnika oraz po upływie 981 dni od daty wyrejestrowania35. 

 (dowód: akta kontroli str. 134) 

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 dochody36). 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

MOPS w okresie objętym kontrolą złożył organom ścigania, w trybie określonym 
w art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy, 80 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 209 § 1 kk, w tym 52 w 2015 r., 23 w 2016 r. i pięć 
w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Na podstawie badanej próby postępowań przeprowadzonych w okresie objętym 
kontrolą wobec 24 dłużników alimentacyjnych, w których MOPS był OWD 
(w tym w 12 przypadkach jednocześnie OWW) ustalono, że: 

I. W jednym postępowaniu, w którym zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o pomocy zaistniał obowiązek poinformowania właściwego powiatowego 
urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, MOPS nie dokonał 
tych czynności pomimo, że dłużnik objęty tym postępowaniem nie wywiązywał 
się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia37. 

(dowód: akta kontroli str. 64-66) 

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że brak wystąpienia do PUP wynikał z przeoczenia 
pracownika MOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 127, 132) 

II. Nie zachował zasady niezwłoczności w podejmowaniu części działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. I tak: 

                                                      
34 Dłużnicy: W.N. i Ł.D. 
35 Dłużnik W.N.: wyrejestrowany z ewidencji osób bezrobotnych w dniu 18 stycznia 2017 r., MOPS 
uzyskał informacje w tym zakresie pismem PUP z dnia 17 stycznia 2017 r.; dłużnik Ł.D.: 
wyrejestrowany z ewidencji osób bezrobotnych w dniu 22 września 2015 r., MOPS uzyskał 
informacje w tym zakresie pismem PUP z dnia 28 maja 2018 r. – przekazanym 30 maja 2018 r. 
(w trakcie kontroli NIK). 
36 Np. ograniczone dochody z działalności gospodarczej. 
37 Dłużnik M.H.: MOPS w dniu 29 grudnia 2016 r. w toku wywiadu alimentacyjnego uzyskał 
informację, że przyczyną niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego był brak pracy dłużnika. Dłużnika w dniu 26 stycznia 2017 r. zobowiązano 
do zarejestrowania się w PUP, dłużnik w dniu 13 lutego 2017 r. przedłożył w MOPS zaświadczenie 
o zarejestrowaniu w PUP. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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1. W dziesięciu z 15 objętych badaniem spraw (67%), w których MOPS pełnił rolę 
wyłącznie OWW, z wnioskami do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika 
MOPS wystąpił w terminie od 33 do 96 dni od uprawomocnienia się decyzji 
o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego38. 

(dowód: akta kontroli str. 28-37) 

2. W trzech postępowaniach MOPS wezwał dłużników w celu przeprowadzenia 
z nimi wywiadów alimentacyjnych oraz w celu odbioru od nich oświadczeń 
majątkowych w terminie od 41 do 80 dni po uprawomocnieniu się decyzji 
o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub otrzymania wniosku 
OWW o podjęcie działań wobec dłużnika39. 
 

3. W jednym z dwóch postępowań, w których zaistniał taki obowiązek, MOPS 
poinformował PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika dopiero po 
upływie 73 dni od daty uzyskania informacji, że dłużnik nie może wywiązać się 
ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia40. 

4. Dziesięć z 14 postępowań w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się  
od zobowiązań alimentacyjnych zostało wszczętych w terminie od 32 do 249 
dni41 od dnia pozyskania informacji, że dłużnik alimentacyjny uniemożliwia 
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego (nie zgłosił się na wywiad 
w wyznaczonym terminie). 

 (dowód: akta kontroli str. 52 – 122) 

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 art. 35 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 25 
ustawy o pomocy). 

Dyrektor MOPS wyjaśniła, że ustawa o pomocy nie precyzuje sztywnych terminów 
wszczynania poszczególnych działań, a większość czynności była wykonywana 
w nowym roku kalendarzowym, po zakończeniu rozpatrywania wniosków. Wskazała 
także na problemy kadrowe (długotrwała choroba oraz urlop macierzyński 
i wychowawczy pracownika), a także na znaczne obciążenie obowiązkami 
pracowników MOPS (np. w kwietniu 2016 r. pojawiło się nowe świadczenie 
wychowawcze i realizacja tego obowiązku była priorytetowa). Ponadto Dyrektor 
MOPS podała, że w latach 2016 i 2017 zwiększyła się liczba sprawozdań 
i informacji o charakterze analitycznym42, jakie winien był sporządzić MOPS. 

(dowód: akta kontroli str. 126 – 133) 

NIK nie podziela wyjaśnień Dyrektora MOPS z uwagi na spoczywający  
na kierownictwie MOPS obowiązek zorganizowania pracy Urzędu w sposób 

                                                      
38 W sprawy nr: 10/2015 (63 dni), 523/2015 (33 dni), 7/2016 (61 dni), 18/2016 (62 dni), 27/2016  
(61 dni), 33/2016 (61 dni), 43/2016 (57 dni), 3/2017 (81 dni), 4/2017 (73 dni),11/2017 (96 dni). 
39 Dłużnik Ł.D. 20.10.2015 r. - 30.11.2015 r. (41 dni), dłużnik M.J. 15.12.2015 r. - 29.02.2016 (76 dni) 
i dłużnik J.S. 27.10.2017 r. - 15.01.2018 (80 dni). 
40 Dłużnik M.C.: 21.10.2016 r. - 03.01.2017 r. 
41 Dłużnik S.M. 23.05.2015 r.-24.06.2015 r. (32 dni), dłużnik P.K. 24.09.2015 r.-09.11.2015 r. (46 dni), 
dłużnik E.H. 31.01.2017 r.-24.03.2017 r. (51 dni), dłużnik G.K. 02.09.2016 r.-03.11.2016 r. (62 dni), 
dłużnik M.S. 11.01.2017 r.-23.03.2017 r. (71 dni), dłużnik S.F. 07.08.2016  r.-03.11.2016 r. (88 dni), 
dłużnik M.S. 09.12.2015 r.-11.03.2016 (92 dni), dłużnik A.K. 14.03.2015 r.-25.08.2015 r. (164 dni), 
dłużnik Ł.D. 15.12.2015 r. - 31.05.2016 r. (167 dni), dłużnik R.L. 31.12.2015 r.-07.09.2016 r.  
(249 dni).  
42 W 2015 r. wymaganych było 8 sprawozdań i 12 informacji, w 2016 r. ich liczba wzrosła 
odpowiednio do 13 i 31, a w 2017 r. wynosiła odpowiednio: 27 i 14.   
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gwarantujący niezwłoczną (tj. zgodną w ww. przepisami k.p.a. i ustawy o pomocy) 
realizację wszystkich ww. zadań.  

2. Prawidłowość prowadzenia sprawozdawczości w zakresie 
działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych 

MOPS za lata 2015-2017 sporządził sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji 
zadań przewidzianych w ustawie o pomocy43 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 alimentów44. Sprawozdania te zostały przekazane Wojewodzie 
Śląskiemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału, tj. zgodnie z ww. przepisami. W ww. sprawozdaniach, z uwagi na brak 
takich wymogów, nie zamieszczano informacji o prowadzonych postępowaniach 
egzekucyjnych oraz o kosztach obsługi działań podejmowanych wobec dłużników 
alimentacyjnych (dane o kosztach wykazywano do końca 2015 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 20, 146 – 295) 

MOPS nie dysponował objaśnieniami/instrukcjami itp. dotyczącymi sposobu 
wypełnienia ww. sprawozdań (poza objaśnieniami zawartymi w załącznikach  
do ww. rozporządzeń). Dyrektor MOPS podała, że MOPS korzystał z konsultacji 
telefonicznych z pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

W części A ww. sprawozdań rzeczowo-finansowych 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 ww. sprawozdań jedynie w wierszach dotyczących 
należności wygasłych na podstawie art. 23 ust. 9 oraz 28 ust. 3 ustawy o pomocy, 
tj. zgodnie z pkt 8 objaśnień do wzorów sprawozdań, stanowiących załącznik  
do ww. rozporządzeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 20)   

W ww. sprawozdaniach rzeczowo-finansowych wykazywano wyłącznie dłużników 
dla których MOPS stanowił OWD lub OWD/OWW (w tym dłużników, których 
wierzyciele zaprzestali poboru świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dłużników 
posiadających zobowiązania z tytułu należności związanych z wypłatą świadczeń 
z tego funduszu lecz wobec których nie prowadzono, za okres za który było 
sporządzane sprawozdanie, żadnego postępowania, jak również dłużników,  
których należności powstały na mocy ww. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
a których wierzyciele nie pobierali świadczeń z funduszu alimentacyjnego). 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

W ww. sprawozdaniach rzeczowo-finansowych nie wykazano żadnych działań, 
których podjęcie w danym okresie doprowadziło do wzrostu ściągalności 
należności. Powyższe wynikało z faktu, iż - jak podała Dyrektor MOPS, nie 

                                                      
43 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy. 
44 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. z 2015 r., poz. 2324), obowiązującym do 30 września 
2017 r. (w załączeniu rozporządzenia podano wzór sprawozdania bez objaśnień), 28 września  
2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1812) obowiązującym od dnia 1 października 2017 r.  
(w rozporządzeniu nie podano wzoru sprawozdania ani objaśnień w zakresie jego sporządzania). 

Opis stanu 
faktycznego 
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stwierdzono, by podejmowanie wyszczególnionych w sprawozdaniu działań 
doprowadziło do wzrostu ściągalności.  

(dowód: akta kontroli str. 23 ,149 – 295) 

MOPS w latach 2015-2017 nie dokonał umorzenia należności, o których mowa 
w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy. W okresie tym nie wpłynął do MOPS żaden 
wniosek o umorzenie należności w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

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 Kontroli45, wnosi o zapewnienie realizacji wszystkich działań 
wymienionych w ustawie o pomocy wobec dłużników alimentacyjnych, 
w tym z zachowaniem zasady niezwłoczności ich podjęcia. 

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 ww. ustawy o 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. 

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. 

 

Katowice, dnia 12 lipca 2018 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Anna Hulboj, 
 Gł. specjalista kontroli państwowej 

 
 

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

 

 
 

 

 
 

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

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


