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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 Marcin Wesoły, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/46/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi1, ul. 17 lipca 27, 41 – 250 Czeladź 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Aneta Jóźwin-Rybska, Dyrektor MOPS2 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

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 Będzinie5 
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. 

Skuteczność tych działań pozostawała jednak w całym badanym okresie na niskim 
poziomie, wynosząc średnio około 9,6%8. W konsekwencji stan należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego9 systematycznie narastał, 

                                                      
1 Zwany dalej „MOPS”. 
2 Od dnia 1 lutego 2015 r., zwana dalej „Dyrektorem”. W okresie wcześniejszym obejmującym 
styczeń 2015 r. stanowisko Dyrektora MOPS sprawowała Teresa Banaś. 
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.”. 
8 Skuteczność w 2015 r. wynosiła 10,61%, w 2016 r. 7,08% i w 2017 r. 11,02%. Skuteczność 
obliczana jako stosunek kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych do kwot wypłaconych 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
9 Kwoty bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
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wynosząc 10.187,58 tys. zł na koniec 2014 r., a już 14.352,08 tys. zł na koniec 
2017 r. (wzrost o około 41%). 

W toku kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezachowaniu 
zasady niezwłoczności10 w podejmowaniu przez MOPS niektórych działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. Powyższe nieprawidłowości dotyczyły 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.  

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

alimentacyjnych 

Burmistrz Miasta Czeladź, na wniosek Dyrektora, w dniu 9 lutego 2015 r. 
upoważnił11 kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w MOPS12 
do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia 
postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, a w dniach 28 czerwca 2011 r. 
i 11 kwietnia 2014 r. upoważnił13 dwóch pracowników tego Działu do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowania 
w sprawach, o których mowa w ustawie o pomocy. Ponadto Burmistrz Miasta 
Czeladź, na wniosek Dyrektora, w dniu 17 maja 2012 r. upoważnił14 kierownika 
Działu FA do przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji 
gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 
wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o pomocy, w razie 
powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wyżej opisane upoważnienia 
zostały wydane zgodnie z art. 8b i 8c ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 4-8) 

MOPS na mocy ustawy o pomocy wypłacił z tytułu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego łącznie na koniec 2017 r. kwotę 17.418,27 tys. zł, z czego w latach 
2015-2017 kwotę 5.523,83 tys. zł. W latach 2014-2017 wypłaty z funduszu 
alimentacyjnego z roku na rok ulegały zmniejszeniu, wynosząc 2.012,75 tys. zł 
w 2014 r., 1.987,81 tys. zł w 2015 r. (spadek o 1,2% rok do roku), 1.873,17 zł 
w 2016 r. (spadek o 5,8% rok do roku) i 1.662,84 tys. zł w 2017 r. (spadek o 11,2% 
rok do roku).  

(dowód: akta kontroli str. 120) 

W latach 2015-2017 dłużnicy alimentacyjni z tytułu należności głównej zwrócili 
łącznie 526,73 tys. zł, a z tytułu odsetek 458,8 tys. zł. Spłata należności głównej 
nastąpiła głównie w wyniku egzekucji komorniczej sądowej (494,18 tys. zł, tj. 94%), 
pozostałe 6% (32,55 tys. zł) w drodze wpłaty własnej, nie odnotowano wpłat 
z egzekucji administracyjnej. W okresie objętym kontrolą znacząco spadła kwota 
wpłat własnych dłużników, która wyniosła 29,41 tys. zł w 2015 r., 2,15 tys. zł  
w 2016 r. (spadek o 92,6% rok do roku), i 0,98 tys. zł w 2017 r. (spadek o 54% rok 
do roku). 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

                                                      
10 W toku niniejszej kontroli NIK przyjęto, że niezwłoczność w podjęciu działań przez MOPS została 
zachowana, w przypadkach ich podjęcia w terminie do 30-dni od powstania okoliczności, 
zobowiązujących do ich podjęcia. 
11 Pismem nr SE-PO.0052.21.2015. 
12 Zwanego dalej „kierownikiem Działu FA”. 
13 Pisma nr SE-PO.0052.33.2011 i nr B-BB.0052.9.2014. 
14 Pismem nr SE-PO.0052.53.2012. 
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Skuteczność dochodzenia zwrotu należności funduszu alimentacyjnego 
od dłużników alimentacyjnych, liczona do rocznych wypłat z tego funduszu, wynosiła 
10,61% w 2015 r., 7,08% w 2016 r. i 11,02% w 2017 r.15 Stan należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z ww. funduszu16 narastał, wynosząc 10.187,58 tys. zł 
na koniec 2014 r., 11.721,73 tys. zł na koniec 2015 r. (wzrost o 15% rok do roku), 
13.206,41 tys. zł na koniec 2016 r. (wzrost o 12,7% rok do roku) i 14.352,08 tys. zł 
na koniec 2017 r. (wzrost o 8,7% rok do roku). 

(dowód: akta kontroli str. 147-149) 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń (zaliczek alimentacyjnych) na mocy 
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej17 uległ w badanym okresie niewielkiemu zmniejszeniu 
i wynosił 2.457,94 tys. zł na koniec 2014 r., 2.366,55 tys. zł na koniec 2015 r. 
(spadek o 3,7% rok do roku), 2.262,98 tys. zł na koniec 2016 r. (spadek o 4,4% rok 
do roku) i 2.198,82 tys. zł na koniec 2017 r. (spadek o 2,8% rok do roku). Spadek 
ww. należności nastąpił w związku ze zwrotem należności przez dłużników oraz 
wygaszeniem części tych należności dłużników. Sama skuteczność dochodzenia 
tych należności18 pozostawała na bardzo niskim poziomie wynosząc w badanym 
okresie średnio 1,3%19. 

(dowód: akta kontroli str. 151-152) 

Koszty działań MOPS podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych20 były 
pokrywane z dotacji budżetu państwa. Koszty te nieznacznie zmalały w badanym 
okresie i wyniosły 59.604,25 zł w 2015 r., 56.178,51 zł w 2016 r. i 49.859,80 zł 
w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

MOPS, poza działaniami określonymi w ustawie o pomocy, w celu zwiększenia 
skuteczności dochodzenia zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych, 
w zakresie dłużników nieznanych z miejsca pobytu występował m.in. do 
Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz do Centrum Personalizacji 
Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o podanie adresu 
ich pobytu. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 24-28) 

W 2014 r. w Gminie Czeladź 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. 29-40) 

                                                      
15 Skuteczność dochodzenia zwrotu należności funduszu alimentacyjnego od dłużników 
alimentacyjnych, liczona do stanu należności tego funduszu, wynosiła w 2015 r. 2,09%, w 2016 r. 
1,14% i w 2017 r. 1,41%. 
16 Bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
17 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.). 
18 Liczona jako relacja skuteczności egzekucji komorniczej do stanu należności z tytułu zaliczek 
alimentacyjnych. 
19 W 2015 r. 1,6%, w 2016 r. 1,5% i w 2017 r. 0,8%. 
20 W tym wynagrodzenia. 
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Kierownik Działu FA podał, że „najpoważniejszym utrudnieniem w zwiększeniu 
skuteczności egzekucji zobowiązań alimentacyjnych jest wykonywanie pracy  
„na czarno” lub sporządzanie fikcyjnych umów np.: na 1/32 etatu, a pozostałe 
wynagrodzenie płacone jest dłużnikowi poza systemem wynagrodzeniowym. 
Powoduje to znaczące obniżenie skuteczności prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego, jednak rozwiązania powinny być procedowane na poziomie 
ministerialnym, gdyż organy właściwe wierzyciela jak również organy właściwe 
dłużnika, nie posiadają narzędzi prawnych, które mogłyby wpływać na zmiany 
systemowe w przedmiotowym zakresie. Wydaje się również, iż przekazywanie 
informacji gospodarczych do Biur Informacji Gospodarczych nie wywołuje 
oczekiwanych skutków, a w ocenie tut. Ośrodka, stanowi jedynie podstawę  
do raportowania przez ww. biura o wysokości odzyskanych zobowiązań,  
na których zwrot de facto nie mają wpływu. Należy również zauważyć, 
iż w celu usystematyzowania oraz ujednolicenia danych przekazywanych 
za pomocą CAS w sprawozdaniach, a w wyniku czego zwiększenia 
ich przejrzystości, wszystkie instytucje, w zakresie ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów, powinny pracować na jednym programie dziedzinowym. 
W chwili obecnej dostępnych jest 8 programów różnych producentów.” 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

W okresie objętym kontrolą w MOPS został złożony (w dniu 19 marca 2015r.)  
przez osobę uprawnioną21 jeden wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego (na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy). MOPS działając jako 
organ właściwy wierzyciela22 pismem z 23 marca 2015 r. (nadanym 26 marca 
2015r., tj. po upływie 7 dni od wpływu wniosku) wystąpił do organu właściwego 
dłużnika23 z wnioskiem o podjęcie działań wobec ww. dłużnika, zgodnie z art. 3  
ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy. Kierownik Działu FA podał, że „osoby które składały 
wnioski, jednak z powodu niespełnienia ustawowych przesłanek do przyznania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w większości przypadków z tytułu 
przekroczenia kryterium dochodowego) były informowane ustnie przez pracowników 
merytorycznych o możliwości złożenia wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego w trybie art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów. Przedmiotowe informacje były również przekazywane petentom, 
którzy zgłaszali się celem uzyskania informacji (bez składania wniosku o ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego). Tut. Ośrodek nie publikował ww. 
informacji na swojej stronie internetowej, jak również nie wnioskował o umieszczenie 
przedmiotowych informacji na stronie Gminy Czeladź”. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 22, 41) 

W latach 2015-2017 w pieczy zastępczej zostało umieszczonych 14 osób 
uprawnionych (dzieci), gdzie opiekunami prawnymi było dziewięć osób. W dwóch 
przypadkach w których MOPS pełnił rolę jedynie OWW, wnioski o podjęcie działań 
wobec dłużników alimentacyjnych do OWD skierowano w związku z decyzjami 
przyznającymi świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w związku z czym  
po umieszczeniu osoby w pieczy zastępczej ich nie ponawiano. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 42) 

W okresie objętym kontrolą przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na rzecz: 273 osób w 2015 r. (w tym MOPS stanowił OWD i OWW dla 109 osób, 

                                                      
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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a wyłącznie OWW dla 184 osób), 259 osób w 2016 r. (w tym MOPS stanowił OWD 
i OWW dla 98 osób, a wyłącznie OWW dla 161 osób) oraz 243 osób w 2017 r. 
(w tym MOPS stanowił OWD i OWW dla 90 osób, a wyłącznie OWW dla 153 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

W oparciu o analizę akt spraw 15 dłużników alimentacyjnych24, 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. Kierownik Działu FA wyjaśnił, że „po wydaniu 
decyzji ws przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba zobowiązana 
do alimentacji informowana jest w formie pisemnej o fakcie przyznania świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, jak również o wysokości zobowiązań wynikających 
z art. 27 ust. 7 pkt. 3. (…) informacje o wysokości zobowiązań wynikających  
z art. 27 ust. 7 pkt. 3 lit. c (z tytułu świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy  
z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym25 – przypis kontrolera NIK)  
są wskazywane w przedmiotowych informacjach na podstawie danych zawartych  
w zaświadczeniu organu egzekucyjnego o bezskuteczności prowadzonego 
postępowanie egzekucyjnego za okres dwóch miesięcy poprzedzających datę 
wydania zaświadczenia, które jest dołączane do wniosku o przyznanie świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego”. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 43-45) 

Informacje gospodarcze przekazywane były za pomocą programu Sabar 2.0, który 
bezpośrednio łączył się z bazą danych Krajowego Rejestru Długów. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Liczba dłużników w Gminie Czeladź systematycznie rosła, wynosząc 303 osoby 
w 2014 r., 316 osoby w 2015 r., i odpowiednio 352 i 362 osoby w latach 2016-2017. 
Wszyscy dłużnicy zostali objęci wnioskami MOPS skierowanymi do komorników 
sądowych o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego (lub jego wszczęcie).  

(dowód: akta kontroli str. 154) 

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 podjął działania wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych, 
w stosunku do których powstał taki obowiązek. W toku ww. badania ustalono, że26: 

a/ Pracownicy MOPS przeprowadzili łącznie 37 wywiadów alimentacyjnych  
oraz pobrali od dłużników tyleż samo 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 alimentacyjnego27 
oraz były rzetelnie wypełnione. W żadnym z pobranych oświadczeń majątkowych 
nie wykazano składników majątkowych. W 22 wywiadach alimentacyjnych  
jako przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 

                                                      
24 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 w zakresie danego okresu 
świadczeniowego). 
25 Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200. 
26 Dane dotyczą okresów świadczeniowych objętych niniejszą kontrolą NIK. 
27 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
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alimentacyjnego podano brak pracy (60% wszystkich wywiadów28), a w pozostałych 
15 wywiadach niewystarczające dochody (40% wszystkich wywiadów29). 

b/ Na 15 wywiadów, w których dłużnicy podali jako przyczynę niełożenia 
na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego niewystarczające 
dochody, w dwóch przypadkach dłużnicy jako źródło dochodów przedstawili umowy 
o pracę na pełny etat, w 11 przypadkach dłużnicy przedłożyli umowy inne aniżeli 
umowy o pracę na pełny etat (tj. umowy o pracę na etat cząstkowy, umowy 
zlecenia), a w pozostałych dwóch przypadkach dłużnicy wskazali na dochody 
z prowadzonej działalności gospodarczej.  

c/ Wobec wszystkich dłużników30, 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.  

d/ Postępowania w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych wszczęto wobec siedmiu dłużników, sześć z nich zostało 
zakończonych wydaniem decyzji, które stały się ostateczne, a jedna z decyzji 
została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w związku 
z umożliwieniem (po wydaniu przez MOPS decyzji) przez dłużnika przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego31. 

e/ Żaden z dłużników objętych badaniem nie dysponował w okresie objętym kontrolą 
uprawnieniami do prowadzenia pojazdów. 

f/ MOPS, we wszystkich sześciu 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 k.k. 

(dowód: akta kontroli str. 440-546) 

Kierownik Działu FA w kwestii przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz 
pobierania oświadczeń majątkowych w siedzibie MOPS podał, że „ustawa o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów nie reguluje kwestii miejsca przeprowadzania 
wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego. Z zapisów 
ww. ustawy wynika, iż dłużnika wzywa się w celu przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. W związku 
z powyższym wywiady alimentacyjne oraz odbieranie oświadczeń majątkowych 
mają miejsce w Dziale Świadczeń Rodzinnych oraz Alimentacyjnych. Jedynymi 
osobami upoważnionymi do przeprowadzania rodzinnych wywiadów 
środowiskowych, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, są pracownicy 
socjalni”. 

(dowód: akta kontroli str. 123) 

MOPS, pismem z dnia 27 października 2015 r.32 wystosował do Ministerstwa  
Pracy i Polityki Społecznej prośbę o interpretację przepisów ustawy o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (w zakresie postępowania wobec dłużników 

                                                      
28 Jedenastu dłużników. 
29 Ośmiu dłużników. 
30 Dziesięciu dłużników, wobec jedenastego wniosek o aktywizację wystosowano w 2014r. 
31 Dłużnik I.R.: w dniu 16.11.2017 r. MOPS wydał decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych. W dniu 19.01.2018 r. wpłynęła do MOPS decyzja SKO uchylająca ww. 
decyzję w związku z umożliwieniem w dniu 6.12.2017 r. przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. 
32 Nr DSRA.IV.0717/1993/2015/EK. 
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alimentacyjnych) w związku z jej zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 lipca 
2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy 
o świadczeniach rodzinnych33. 

(dowód: akta kontroli str. 127-129) 

W dniu 30 listopada 2015 r. do MOPS wpłynęło pismo34 z ww. Ministerstwa, 
podpisane przez Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych oraz Żłobków, 
w którym podano, że „jeśli w sprawie danego dłużnika alimentacyjnego 
na podstawie art. 5a ust. 2 ww. ustawy o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, organ właściwy dłużnika odstąpi od wszczęcia postępowania 
w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się, (gdyż w szczególności pozostaje 
w mocy decyzja o uznaniu dłużnika za osobę uchylającą się od zobowiązań 
alimentacyjnych), to w konsekwencji organ właściwy dłużnika nie przystępuje 
do dalszych działań, które są uzależnione od wydania decyzji o uznaniu dłużnika 
za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych, tj. nie składa wniosku 
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy oraz wniosku o ściganie za przestępstwo 
określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego”. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-131) 

W latach 2015-2017 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach35 wydało 
łącznie siedem rozstrzygnięć w sprawie odwołań od decyzji MOPS o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym w jednym 
przypadku utrzymało decyzję MOPS w mocy, w trzech przypadkach wydało 
postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ww. 
decyzji bądź o stwierdzeniu uchybienia do wniesienia odwołania oraz w trzech 
kolejnych przypadkach wydało decyzje uchylające zaskarżone decyzje MOPS. 
Uchylenie decyzji MOPS było uzasadnione umożliwieniem przez dłużnika 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego 
już po wydaniu decyzji MOPS, koniecznością ustalenia, czy przed przyznaniem 
świadczeń z pomocy społecznej został przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz 
ustaleniem, iż dłużnik wywiązywał się z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie 
niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów. Nie wystąpiły przypadki 
uchylenia przez SKO decyzji MOPS o uznaniu dłużnika za uchylającego się  
od zobowiązań alimentacyjnych z uwagi na doręczenie dłużnikowi zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania w tej sprawie w trybie zastępczym uregulowanym w art. 
44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego36. 

(dowód: akta kontroli str. 123-124, 132-146) 

MOPS w okresie objętym kontrolą skierował do właściwego Starosty łącznie  
99 wniosków o zatrzymanie praw jazdy, o których mowa w art. 5 ust. 3b pkt 2 
ustawy o pomocy, w tym 88 wniosków w 2015 r., trzy wnioski w 2016 r. oraz osiem 
wniosków w 2017 r. W dwóch przypadkach Starosta odmówił realizacji wniosku 
MOPS z uwagi na doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania 
w tej sprawie w trybie zastępczym uregulowanym w art. 44 k.p.a., co w jego ocenie 
skutkowało niemożnością uznania, iż decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego 
się od zobowiązań alimentacyjnych znajduje się w obrocie prawnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 124, 161-163) 

                                                      
33 Dz. U. z 2015 r., poz. 1302. 
34 Nr DSR-IV.820.835.2015.ES z dnia 19 listopada 2015 r. 
35 Zwane dalej „SKO”. 
36 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., zwana dalej „k.p.a.”. 
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MOPS w okresie objętym kontrolą złożył organom ścigania, w trybie określonym 
w art. 5 ust. 3b pkt 1 ustawy o pomocy, 136 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 209 § 1 k.k., w tym 91 w 2015 r., 25 w 2016 r.  
i 20 w 2017 r. Kierownik Działu FA wyjaśnił, że spadek liczby zawiadomień 
od 2016 r. wynika z przepisu 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 k.k. 
Kierownik Działu FA podał również, że na podstawie ww. art. 5a ust. 2 ustawy  
o pomocy, MOPS nie składał kolejnych zawiadomień w kolejnych okresach 
świadczeniowych (w przypadku, gdy w obrocie prawnym istniała wcześniejsza 
decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych). 

(dowód: akta kontroli str. 125) 

MOPS wobec wszystkich dłużników, których wierzyciele posiadali przyznane prawo 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od okresu świadczeniowego 2017/2018, 
na podstawie art. 209 § 3 k.k. (tj. poza trybem określonym w ustawie o pomocy), 
skierował do organów ścigania zawiadomienia o możliwości popełnienia 
przestępstwa niealimentacji określonego w art. 209 § 1 k.k. Do zawiadomień 
załączano kserokopie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego oraz kserokopie zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji 
świadczeń alimentacyjnych. Na 253 złożonych przez MOPS ww. zawiadomień, 
organy ścigania w 34 przypadkach odmówiły wszczęcia dochodzenia,  
w 27 przypadkach umorzyły dochodzenie, a w jednym przypadku wszczęły 
dochodzenie. W pozostałych 191 sprawach MOPS do dnia zakończenia kontroli  
NIK nie posiadał informacji o sposobie rozstrzygnięcia złożonego zawiadomienia. 

(dowód: akta kontroli str. 568) 

Kierownik Działu FA podał, że MOPS nie współpracuje z Państwową Inspekcją 
Pracy w zakresie zgłaszania do kontroli dłużników alimentacyjnych zatrudnionych na 
umowy cząstkowe, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, gdyż przedmiotowe rodzaje 
umów są przewidziane przepisami prawa i pracodawcy w wielu wypadkach 
korzystają z uprawnień zawierania ww. rodzajów umów. Nadto Kierownik podał,  
że MOPS jako OWD nie współpracuje z administracją skarbową w zakresie 
zgłaszania do kontroli dłużników nie regulujących zobowiązań alimentacyjnych  
z uwagi na niewystarczające dochody (np. ograniczone dochody z działalności 
gospodarczej). W zakresie obydwu ww. przypadków Kierownik wskazał,  
że „przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie obligują 
OWD do ww. działań”. 

(dowód: akta kontroli str. 124) 

Kierownik Działu FA podał, że „MOPS nie dysponuje dostępem do danych 
nt. zatrudnienia gdyż system EMP@TIA umożliwia dostęp do przedmiotowych 
danych ale jako OWW – tj.: w przypadku ustalania sytuacji dochodowej rodziny 
w związku ze złożeniem wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego. ZUS nie ma obowiązku przekazywania danych o zmianach 
w zatrudnieniu dłużników alimentacyjnych, a informacje o ewentualnej zmianie 
zatrudnienia dłużnika MOPS pozyskuje od komornika lub bezpośrednio od dłużnika, 
gdyż jest informowany o obowiązku zgłaszania wszystkich zmian w zatrudnieniu”. 

(dowód: akta kontroli str. 124) 

Kierownik Działu FA podał, że „sytuację zawodową dłużnika weryfikuje się 
w momencie przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego, dłużnik jest zobowiązany 
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również do wskazania poprzedniego miejsca zatrudnienia. Dołącza do wywiadu 
obecną umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną oraz zaświadczenie 
od dochodach za ostatnie trzy miesiące. Gdy umowa jest zawarta na czas 
określony, dłużnik jest informowany o obowiązku dostarczenia kolejnej umowy 
o pracę lub cywilno-prawną, jak również o każdej zmianie dotyczącej sytuacji 
finansowej, jak również miejsca zamieszkania. W przypadkach gdyż nastąpił koniec 
umowy o świadczenie pracy, dłużnik nie jest wzywany na kolejny wywiad 
alimentacyjny, gdyż są one sporządzane w przypadku przyznania świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego (Czeladź OOWW i OWD) lub w przypadku otrzymania 
wniosku o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych z Gminy obcej 
(Czeladź tylko OWD). W przypadku uzyskania informacji o wyrejestrowaniu 
z powiatowego urzędu pracy, dłużnik jest wzywany do stawienia i złożenia 
stosownych wyjaśnień tj.: przyczyn utraty statusu osoby bezrobotnej 
lub dostarczenia umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej”. 

(dowód: akta kontroli str. 126) 

Na podstawie badanej próby kontrolnej dziesięciu postępowań prowadzonych 
wobec dłużników przebywających w jednostkach penitencjarnych37, w których 
MOPS pełnił rolę OWD, ustalono, że MOPS występował do tych jednostek38 
z wnioskami o udzielenie informacji o okresach pobytu dłużników w tych 
jednostkach, w tym planowanych terminach zakończenia kary pozbawienia wolności 
oraz o udzielenie informacji o ich zatrudnieniu. Uzyskane informacje MOPS 
przekazywał następnie właściwym organom egzekucyjnym, zgodnie z art. 5 ust. 1 
oraz art. 6 ustawy o pomocy. Na koniec 2017 r. spośród dziesięciu dłużników 
objętych badaniem, czterech uzyskiwało dochody z tytułu zatrudnienia. 

(dowód: akta kontroli str. 50-119) 

MOPS nie był informowany przez PUP o przypadkach wyrejestrowania dłużników 
objętych wnioskami o aktywizację zawodową z ewidencji osób bezrobotnych bądź 
poszukujących pracy39, z wyjątkiem informacji udzielanych przez PUP bezpośrednio 
po otrzymaniu wniosku MOPS o aktywizację zawodową danego dłużnika.  

(dowód: akta kontroli str. 440-542) 

W dniu 6 września 2013 r. MOPS zawarł z PUP porozumienie w sprawie 
udostępnienia danych osobowych pomiędzy jednostkami korzystającymi z platformy 
komunikacyjnej SEPI. Kierownik Działu FA podał, że dane z platformy SEPI „(…) są 
pobierane w celu weryfikacji sytuacji zawodowej dłużnika w momencie 
przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego. (…) platforma jest jedynie narzędziem 
umożliwiającym podgląd aktualnej sytuacji w zakresie statusu osoby bezrobotnej lub 
poszukującej pracy. Domniemywa się, iż (…) platforma została utworzona w celu 
ułatwienia osobom zarejestrowanym we właściwym miejscowo powiatowym 
urzędzie pracy potwierdzenia niniejszego faktu w ośrodkach pomocy społecznej 
tj. zminimalizowania obowiązku dostarczania papierowej wersji zaświadczeń. 
Jednakże, należy podkreślić, iż system SEPI aktualnie nie umożliwia komunikacji 
między powiatowym urzędem pracy a ośrodkiem pomocy społecznej 
np. elektronicznego składania wniosków o aktywizację zawodową lub uzyskiwanie 
komunikatów o utracie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.  
Należy podkreślić, iż MOPS Czeladź ma podgląd jedynie do danych w PUP Będzin. 
Nie ma możliwości weryfikacji przez platformę SEPI zarejestrowania dłużnika 

                                                      
37 Dłużnicy z najwyższą kwotą zadłużenia wobec gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. 
38 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), art. 7 i art. 77 k.p.a. oraz art. 22 ust. 1 ustawy o pomocy. 
39 W badanej próbie: dłużnik I.R., A.S., M.F., D.M., S.K. 
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alimentacyjnego w innym powiatowym urzędzie pracy. Ze względu na specyfikę 
platformy SEPI, brak jest możliwości codziennej weryfikacji kilkuset dłużników 
alimentacyjnych, zarówno technicznych jak i organizacyjnych. System nie  
generuje automatycznych powiadomień o fakcie wyrejestrowania z PUP dłużnika 
alimentacyjnego. W przypadku zautomatyzowania tego procesu (powiadomienia 
systemowego), istniałaby możliwość bieżącego monitorowania statusu dłużnika 
alimentacyjnego w PUP”. 

(dowód: akta kontroli str. 440-542) 

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

1. W sześciu z piętnastu objętych badaniem spraw40 (40%), w których MOPS pełnił 
rolę wyłącznie OWW, z wnioskami do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika 
MOPS wystąpił w terminie od 37 do 88 dni od uprawomocnienia się decyzji 
o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 43-45) 

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

- na 57 wystosowanych przez Urząd wezwań dłużników w celu przeprowadzenia 
z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych41,  
23 z nich (40%)42 wystosowanych zostało w terminie od 35 do 164 dni  

                                                      
40 Dłużnik P.S. (liczba dni pomiędzy datą uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczeń z FA 
a wysyłką wniosku – 88 dni), dłużnik G.S. (73 dni), dłużnik P.Ś. (48 dni), dłużnik G.P. (49 dni), dłużnik 
J.Z. (37 dni), dłużnik R.M. (56 dni). 
41 W ramach badanej próby spraw 24 dłużników alimentacyjnych. 
42 Dłużnik R.I.: 1. wezwanie do dłużnika w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz 
odebrania oświadczenia majątkowego wystosowano po upływie 35 dni (9.11.2015 r.) od otrzymania 
wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika (5.10.2015r.). Dłużnik S.A.: 2. wezwanie wystosowano po 
upływie 125 dni (11.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania osobie 
uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego (08.09.2015r.), 3. wezwanie wystosowano  
po upływie 136 dni (17.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji (04.10.2016r.), dłużnik F.M.: 4. 
wezwanie wystosowano po upływie 164 dni (16.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji 
(05.09.2016r.), 5. wezwanie wystosowano po upływie 63 dni (16.11.2017 r.) od uprawomocnienia się 
decyzji (14.09.2017r.), dłużnik M.D.: 6. wezwanie wystosowano po upływie 143 dni (29.01.2016 r.)  
od uprawomocnienia się decyzji (08.09.2015r.), 7. wezwanie wystosowano po upływie 160 dni 
(16.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji (09.09.2016r.), 8. wezwanie wystosowano po upływie 
60 dni (21.11.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji (22.09.2017r.), dłużnik K.S.: 9. wezwanie 
wystosowano po upływie 106 dni (14.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji (30.09.2015r.),  
10. wezwanie wystosowano po upływie 160 dni (09.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji 
(02.09.2016r.), 11. wezwanie wystosowano po upływie 74 dni (21.11.2017 r.) od uprawomocnienia 
się decyzji (08.09.2017r.), dłużnik G.A.: 12. wezwanie wystosowano po upływie 110 dni 
(11.01.2016r.) od uprawomocnienia się decyzji (23.09.2015r.), 13. wezwanie wystosowano po 
upływie 88 dni (06.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji (10.11.2016r.), dłużnik D.A.:  
14. wezwanie wystosowano po upływie 103 dni (11.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji 
w (30.09.2015r.), Dłużnik K.R.: 15. wezwanie wystosowano po upływie 118 dni (14.01.2016 r.)  
od uprawomocnienia się decyzji (18.09.2015r.), dłużnik K.A.: 16. wezwanie wystosowano po upływie 
85 dni (14.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji (21.10.2015r.), dłużnik G.A.: 17. wezwanie 
wystosowano po upływie 115 dni (11.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji (18.09.2015r.),  
18. wezwanie wystosowano po upływie 130 dni (06.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji 
(29.09.2016r.), dłużnik K.M.: 19. wezwanie wystosowano po upływie 108 dni (14.01.2016 r.)  
od uprawomocnienia się decyzji (28.09.2015r.), dłużnik F.R.: 20. wezwanie wystosowano po upływie 
105 dni (11.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji (28.09.2015r.), 21. wezwanie wystosowano 
po upływie 164 dni (16.02.2017 r.) od uprawomocnienia się decyzji (05.09.2016r.), dłużnik C.D.:  
22. wezwanie wystosowano po upływie 113 dni (11.01.2016 r.) od uprawomocnienia się decyzji 
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od otrzymania przez MOPS wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika bądź  
od uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania osobie uprawnionej 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

- na sześć wniosków o udostępnienie danych osobowych z centralnej ewidencji 
kierowców, trzy z nich (50%)43 zostało wystosowanych po upływie od 46 do 96 dni 
od daty uprawomocnienia się decyzji o uznaniu danego dłużnika za uchylającego 
się od zobowiązań alimentacyjnych; 

- jedno postępowanie (na siedem, tj. 14%) w zakresie uznania dłużnika za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych zostało wszczęte po upływie  
84 dni od uzyskania informacji stanowiących podstawę do jego wszczęcia44. 

(dowód: akta kontroli str. 440-542) 

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). 

Kierownik Działu FA wyjaśnił, że powyższe nieprawidłowości wynikały 
w szczególności z konieczności realizacji w tym samym okresie zadań przypisanych 
MOPS w ustawie o pomocy zarówno w ramach OWW (w tym weryfikacja uprawnień 
wierzycieli do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydawanie decyzji), jak 
i w ramach OWD (działania wobec dłużników alimentacyjnych). Kierownik FA podał 
również, że „ustawa nie reguluje terminu, w jakim OWW ma przekazać do OWD 
wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, a czas sporządzenia 
przedmiotowych wniosków jest związany bezpośrednio z faktem przyznania 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zawiera się w ramach czasowych tego 
samego okresu świadczeniowego (…)” oraz że „(…) ustawa o pomocy (…) 
wskazuje zakres działań, które powinny być podjęte przez OWD wobec dłużników 
alimentacyjnych, jednakże w żadnym zakresie nie reguluje czasu, w którym te 
należy podjąć (…)”. Nadto Kierownik Działu FA jako przyczynę opóźnień w wysyłce 
wniosków do CEPIK podał również oczekiwanie przez MOPS na uruchomienie 
elektronicznej usługi dostępu do bazy danych CEPIK, wskazując jednocześnie,  
że usługa ta do dnia złożenia przez niego wyjaśnień45 nie została uruchomiona 
(w związku z powyższym MOPS po zakończeniu I kwartału 2016 r. rozpoczął proces 
wnioskowania o udostępnienie danych z CEPIK w formie papierowej). 

(dowód: akta kontroli str. 43-45) 

                                                                                                                                       
(23.09.2015r.), 23. wezwanie wystosowano po upływie 85 dni (07.02.2017 r.) od uprawomocnienia 
się decyzji (14.11.2016r.). 
43 1. Dłużnik B.R.: z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych z centralnej ewidencji kierowców 
wystąpiono po upływie 46 dni (pismo z 31 stycznia 2016 r., data stempla pocztowego: 8 luty 2016 r.) 
od daty uprawomocnienia się w dniu 24 grudnia 2015 r. decyzji z dnia 20 listopada 2015 r. o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. (brak uprawnień); 2. Dłużnik L.G.: 
z wnioskiem o udostępnienie danych wystąpiono po upływie 93 dni (pismo z 16 maja 2016 r., data 
stempla pocztowego: 20 maj 2016 r.) od daty uprawomocnienia się w dniu 17 lutego 2016 r. decyzji  
z dnia 14 stycznia 2016 r. o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.  
3. Dłużnik C.W.: z wnioskiem o udostępnienie danych wystąpiono po upływie 69 dni (pismo z 16 maja 
2016 r., data stempla pocztowego: 20 maj 2016 r.) od daty uprawomocnienia się w dniu 12 marca 
2016 r. decyzji z dnia 5 lutego 2016 r. o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych. 
44 Dłużnik K.A.: postępowanie w zakresie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych zostało wszczęte 10.05.2016 r., tj. po upływie 84 dni od uzyskania informacji 
stanowiących podstawę do jego wszczęcia (16.02.2016r.) 
45 4 czerwca 2018 r. 
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NIK nie podziela wyjaśnień kierownika Działu FA z uwagi na spoczywający  
na kierownictwie MOPS obowiązek zorganizowania pracy Urzędu w sposób 
gwarantujący niezwłoczną (tj. zgodną w ww. przepisami k.p.a. i ustawy o pomocy) 
realizację wszystkich ww. zadań. Odnośnie wniosków do CEPIK NIK wskazuje, 
że ich niezwłoczna wysyłka była ustawowym obowiązkiem MOPS, niezależnym 
od udostępnienia ewentualnych udogodnień w tym zakresie (tu: elektronicznego 
dostępu do bazy).  

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

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 pomocy46 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 alimentów47. 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 ww. 
sprawozdaniach do końca 2015 r. Kierownik Działu FA podał, że od 2016 r. dane 
o kosztach obsługi nie są uwzględnione we wzorach sprawozdań określonych  
w ww. rozporządzeniach. Z tego samego względu w sporządzanych przez MOPS 
sprawozdaniach nie zamieszczano informacji o prowadzonych postępowaniach 
egzekucyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 22, 120) 

Kwoty należności i zwrotów wykazane w ww. sprawozdaniach rzeczowo-
finansowych odpowiadały wartościom wykazanym w sprawozdaniach budżetowych 
Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami oraz w sprawozdaniach budżetowych Rb-N o stanie 
należności oraz wybranych aktywach finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 164-426) 

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 
wygaszonych należności 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. 23) 

W ww. sprawozdaniach rzeczowo-finansowych wykazywano dłużników, dla których 
MOPS stanowił OWD lub zarówno OWD, jak i OWW, nie wykazywano natomiast 
                                                      
46 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy. 
47 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). 
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dłużników dla których MOPS stanowił wyłącznie OWW. W ww. sprawozdaniach 
uwzględniano wszystkich dłużników posiadających zadłużenie wobec MOPS, w tym 
dłużników, których wierzyciele zaprzestali poboru świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz dłużników, wobec których w danym okresie świadczeniowych 
nie podejmowano działań. W ww. sprawozdaniach nie uwzględniano natomiast 
dłużników, których zadłużenie powstało wyłącznie na mocy ustawy z dnia  
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej48 obowiązującej w okresie od 1 czerwca 2005 r. do 30 września 
2008 r.49 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

Kierownik Działu FA podał, że „ustawodawca nie wskazał metodologii wyliczania 
skuteczności działań wobec dłużników alimentacyjnych. Z uwagi na przedmiotowy 
fakt, w rubrykach zawierających ilość działań mających wpływ na wzrost 
skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wykazywane 
są wszystkie przeprowadzone działania przez MOPS w Czeladzi, gdyż w opinii  
tut. Ośrodka wszystkie działania wymienione w sprawozdaniu rzeczowo – 
finansowym mają na celu zwiększenie skuteczności prowadzonego postępowanie 
egzekucyjnego. Należy jednak zauważyć, iż powinny zostać szczegółowo 
uregulowane zasady i przesłanki wskazywania konkretnych działań, które powinny 
być umieszczane w rubrykach mówiących o wpływie na zwiększenie ściągalności 
alimentów”. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

W latach 2015-107 MOPS nie dokonał umorzenia należności wymienionych  
w art. 28 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy, jak również 
wymienionych w pkt. 1 i 2 . Jak podał Kierownik Działu FA, przyczyną  był brak 
skuteczności egzekucji w okresach wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

NIK ocenia pozytywnie działalność MOPS w ww. obszarze. 

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 Kontroli50, 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. 

                                                      
48 Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm. 
49 Tj. których wierzyciele nie pobierali świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
50 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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