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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 Wojciech Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/106/2018 z dnia 26 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Marcin Wesoły, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/136/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach1, ul. Kościuszki 25c, 42 – 584 
Dobieszowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Henryka Malczewska, Kierownik OPS2 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

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

OPS 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 zapisami tej ustawy 
przeprowadzano z ww. dłużnikami wywiady alimentacyjne, odbierano od nich 
oświadczenia majątkowe, składano do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie5 
wnioski o aktywizację zawodową6, jak również w uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzano postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych. W konsekwencji uprawomocnienia się decyzji 
o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, do organów ścigania składano zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa niealimentacji7, a do właściwego Starosty wnioski 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. 

                                                      
1 Zwany dalej: OPS. 
2 Od dnia 27 maja 2013 r., zwana dalej: Kierownikiem OPS. 
3Najwyższa 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.), zwanego dalej „k.k.”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Skuteczność tych działań uległa poprawie i wynosiła w latach 2015-2016 
odpowiednio około 8% i 9%, a w 2017 r. 31%8. Stan należności z tytułu 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego9 systematycznie jednak 
narastał, wynosząc na koniec 2014 r. 1 186,7 tys. zł, a na koniec 2017 r. 
już 1 882,8 tys. zł (wzrost o około 59%). 

W toku kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezachowaniu 
niezwłoczności10 w podejmowaniu przez OPS niektórych działań wobec dłużników 
alimentacyjnych. Powyższe nieprawidłowości dotyczyły m.in. wzywania dłużników 
w celu przeprowadzania z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania 
oświadczeń majątkowych oraz wszczynania postępowań w zakresie uznania 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

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

alimentacyjnych 

Wójt Gminy Bobrowniki11 upoważnił Kierownika OPS do prowadzenia postępowania 
administracyjnego i wydawania decyzji administracyjnych m.in. w sprawach 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego12 oraz do dokonywania wszelkich czynności 
związanych z realizacją obowiązku określonego w art. 8a ustawy o pomocy13. 
Na czas nieobecności w pracy Kierownika upoważnił14 Starszego Pracownika 
Socjalnego do prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 
m.in. w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto, Wójt  
upoważnił dwóch pracowników administracyjnych i jednego pracownika socjalnego 
do prowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń 
majątkowych w sprawach prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych15. Wyżej 
opisane upoważnienia zostały wydane zgodnie z art. 8b i 8c ustawy o pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 3-8) 

Wysokość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego utrzymywała się 
w poszczególnych latach badanego okresu na podobnym poziomie, wynosząc 
274,18 tys. zł w 2015 r., 286,67 tys. zł w 2016 r. i 273,50 tys. zł w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 19) 

Dłużnicy alimentacyjni z tytułu ww. wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego zwrócili łącznie w latach 2015-2017 (wpłata własna wraz z wpłatą 
z egzekucji komorniczej sądowej oraz wpłatą z egzekucji administracyjnej) 
133,70 tys. zł należności głównej16, co stanowiło około 16% wypłaconych w tym 
okresie świadczeń17. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

                                                      
8 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 OPS  
została zachowana, w przypadkach ich podjęcia w terminie 30-dni od powstania okoliczności, 
uzasadniających ich podjęcie. 
11 Zwany dalej: Wójtem. 
12 Zarządzenie nr OK.0050.76.2013 Wójta z 4 czerwca 2013 r. 
13 Upoważnienie nr OK.0052.7.2015 wydane przez Wójta z 10 sierpnia 2015 r. 
14 Zarządzenie nr OK.0050.56.2017 Wójta z 4 kwietnia 2017 r. 
15 Upoważnienia nr OPS.077.28.2013 oraz KP.077.12.2015 odpowiednio z dnia 16 lipca 2013 r.  
i 27 października 2015 r. 
16 Dodatkowo 123,74 tys. zł z tytułu naliczonych odsetek. 
17 W wysokości 834,34 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Podstawową formą dochodzenia zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych 
była egzekucja komornicza. Na pozostałe formy odzyskiwania zobowiązań  
(wpłata dłużnika, egzekucja administracyjna w 2015 r.) przypadało do 2% 
odzyskanych należności. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

OPS w latach 2015-2017 nie umarzał należności od dłużników alimentacyjnych, 
natomiast w związku ze zgonem dłużnika wygaszono należności na łączną kwotę 
4,5 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

Należności OPS z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych18 zmniejszyły się 
o około 7% z 183,98 tys. zł na koniec 2014 r. do 171,12 tys. zł na koniec 2017 r. 
Powyższe wynikało z uzyskania od dłużników zwrotu części tych należności 
w łącznej wysokości 12,86 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 25) 

Koszty działań podejmowanych przez OPS wobec dłużników alimentacyjnych 
w ciągu okresu objętego kontrolą uległy niewielkiemu zmniejszeniu, wynosząc 
27,32 tys. zł w 2015 r., 26,38 tys. zł w 2016 r. i 25,94 tys. zł w 2017 r.19. Koszty 
te zostały w 67% pokryte z dotacji budżetu państwa20,a w pozostałych 33% 
z dochodów własnych gminy21. 

 (dowód: akta kontroli str. 27) 

Dane o dłużnikach alimentacyjnych gromadzone były w programie FundAl – 
Obsługa świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego22, a ich zakres obejmował dane 
osobowe oraz dane o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej zobowiązanych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

Kierownik OPS w wyjaśnieniach podała, że poza działaniami określonymi w ustawie 
o pomocy, w celu zwiększenia skuteczności dochodzenia zwrotu należności 
od dłużników alimentacyjnych, kieruje do właściwego komornika sądowego wnioski 
io dochodzenie zwrotu z majątku dłużnika. Ponadto w zakresie dłużników 
nieznanych z miejsca pobytu OPS występuje 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. 9-17, 137-156) 

W okresie objętym kontrolą w OPS nie były prowadzone kontrole wewnętrzne, 
zewnętrzne, ani inne audyty obejmujące działania OPS wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

Kierownik OPS podała, że w dużej liczbie postępowań dotyczących dochodzenia 
zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych występują problemy związane 

                                                      
18 Na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732 ze zm.) obowiązującej w okresie od 1 czerwca 
2005 r. do 30 września 2008 r. 
19 Tj. łącznie 79,64 tys. zł. 
20 W latach 2015-2017 łącznie 52,78 tys. zł (w 2015 r. 16,83 tys. zł, w 2016 r. 17,77 tys. zł i w 2017 r. 
18,18 tys. zł). 
21 W latach 2015-2017 łącznie 26,86 tys. zł (w 2015 r. 10,49 tys. zł, w 2016 r. 8,61 tys. zł i w 2017 r. 
7,76 tys. zł). 
22 Firmy ZETO Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 



 

5 

z brakiem wiedzy w zakresie miejsca pobytu/adresu zamieszkania dłużników. Adres 
zamieszkania podany przez właściwego Komornika Sądowego na zaświadczeniach 
o bezskutecznej egzekucji w wielu przypadkach jest nieaktualny. Postępowania 
prowadzone w zakresie ustalenia adresu zamieszkania/miejsca pobytu dłużników 
alimentacyjnych są zazwyczaj czasochłonne. Następnym problemem są trudności 
związane z udokumentowaniem zatrudnienia dłużników. Wielu dłużników deklaruje, 
iż utrzymuje się wyłącznie z wykonywania prac dorywczych, które nie są w żaden 
sposób sformalizowane i tym samym nie jest możliwe dochodzenie zwrotu. Ponadto 
wielu dłużników nie stawia się na wezwania mające na celu przeprowadzenie 
wywiadu i tym samym nie ma możliwości ustalenia majątku dłużników niezbędnego 
do dochodzenia zwrotu. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W okresie objętym kontrolą w OPS nie został złożony przez osobę uprawnioną23 
żaden wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (na podstawie 
art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy). Na stronie internetowej OPS zamieszczono24 
informację o możliwości złożenia takiego wniosku. Ponadto Kierownik OPS podała, 
że Ośrodek informował ustnie każdą osobę uprawnioną o możliwości złożenia 
wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, o którym mowa w art. 3 
ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

(dowód: akta kontroli str. 9-18) 

W okresie objętym kontrolą nie miały miejsca sytuacje umieszczenia osób 
uprawnionych w pieczy zastępczej. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W okresie objętym kontrolą przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na rzecz: 69 osób w 2015 r. (w tym OPS stanowił organ właściwy dłużnika25 i organ 
właściwy wierzyciela26 dla 21 osób, a wyłącznie OWW dla 48 osób), 66 osób 
w 2016 r. (w tym OPS stanowił OWD i OWW dla 17 osób, a wyłącznie OWW dla  
49 osób) oraz 60 osób w 2017 r. (w tym OPS stanowił OWD i OWW dla 13 osób, 
a  wyłącznie OWW dla 47 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W oparciu o analizę akt spraw 15 dłużników alimentacyjnych27, w których OPS pełnił 
rolę wyłącznie OWW, stwierdzono, że zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy 
we wszystkich przypadkach OPS wystąpił do OWD z wnioskiem o podjęcie działań 
wobec dłużnika28. Po wydaniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego, osoba zobowiązana do alimentacji była informowana w formie 
pisemnej o fakcie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak również 
o wysokości zobowiązań wynikających z art. 27 ust. 7 pkt. 3 ustawy o pomocy. 
Informacje o wysokości zobowiązań wynikających z art. 27 ust. 7 pkt. 3 lit. c (z tytułu 
świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 

                                                      
23 Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
24 Od 25 lipca 2013 r. 
25 Zwany dalej OWD. 
26 Zwany dalej OWW. 
27 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). 
28 Wyjątek stanowiła jedna sprawa dłużnika z 2015 r. dla którego nie udało się ustalić miejsca pobytu 
i wyznaczono kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. 



 

6 

alimentacyjnym29) były wskazywane w przedmiotowych informacjach na podstawie 
danych zawartych w zaświadczeniach organów egzekucyjnych o bezskuteczności 
prowadzonych postępowań egzekucyjnych30. 

(dowód: akta kontroli str. 35-36, 137-156 

Na podstawie badanej próby31 stwierdzono, że informacje o stanie zadłużenia 
dłużników alimentacyjnych były przekazywane do wszystkich Biur Informacji 
Gospodarczych32. 

(dowód: akta kontroli str. 157-162) 

Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie wynosiła: 67 osób w 2015 r. i po 78 
osób w latach 2016-2017. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29) 

W latach 2015-2017 wzrosła liczba dłużników wobec których działania m.in. OPS 
okazały się całkowicie nieskuteczne33. I tak, w 2015 r. takich dłużników było 32 (48% 
wszystkich dłużników), a w latach 2016-2017 takich dłużników było już odpowiednio 
54 i 49 osób (69% i 63%). W okresie objętym kontrolą jedynie jeden dłużnik spłacił 
swoje zadłużenie w całości (w 2016 r.34), a w kolejnym jednym przypadku w 2017 r. 
całkowita spłata zadłużenia dłużnika nastąpiła w wyniku egzekucji komorniczej35. 
Wpłat własnych stanowiących częściową spłatę zadłużenia dokonało dwóch 
dłużników w 2015 r.36. W toku egzekucji komorniczej uzyskano część zadłużenia  
od 19 dłużników w 2015 r., 24 dłużników w 2016 r. i 29 dłużników w 2017 r. 
(tj. odpowiednio 28%, 31% i 37% wszystkich dłużników w danym roku). W latach 
2015-2017 nie dokonywano umorzeń należności dłużnikom, natomiast wygaszenia 
tych należności dokonano w jednym przypadku (w 2015r.). 

W latach 2015-2017 w pięciu przypadkach wierzyciele będący do tej pory osobami 
uprawnionymi do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie uzyskali 
tego świadczenia – wszyscy z powodu niespełnienia kryterium dochodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 33) 

Na podstawie badanej próby kontrolnej 20 postępowań, w których OPS był OWD 
(w tym: w ośmiu przypadkach jednocześnie OWW) ustalono, że Urząd w okresie 
objętym kontrolą podjął działania wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych, 
w stosunku do których powstał taki obowiązek. W toku ww. badania ustalono, że37: 

a/ Pracownicy OPS przeprowadzili łącznie 31 wywiadów alimentacyjnych oraz 
pobrali od dłużników tyleż samo 31 oświadczeń majątkowych. Powyższych 
czynności dokonywano w siedzibie OPS. 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 

                                                      
29 Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200. 
30 Które były dołączane do wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
31 Badaniem objęto pięciu największych dłużników na dzień 31 grudnia 2015 r. 
32 BIG Infomonitor, KRD, Erif Biuro Informacji Gospodarczej S.A., KIDT BIG S.A., KBIG Krajowe 
Biuro Informacji Gospodarczej. 
33 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). 
34 1,2% wszystkich dłużników w 2016r. 
35 1,28% wszystkich dłużników w 2017r. 
36 3% wszystkich dłużników w 2015r. 
37 Dane dotyczą okresów świadczeniowych objętych niniejszą kontrolą NIK. 
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alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego38 
oraz były rzetelnie wypełnione. W sześciu z pobranych od dwóch dłużników 
oświadczeń majątkowych wykazano składniki majątkowe, w pozostałych 25 
oświadczeniach takich składników nie wykazano. W 22 wywiadach alimentacyjnych 
jako przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego podano brak pracy (71% wszystkich wywiadów39), a w pozostałych 
dziewięciu wywiadach niewystarczające dochody (19% wszystkich wywiadów40). 

b/ Na dziewięć wywiadów alimentacyjnych41, w których dłużnicy podali jako 
przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego niewystarczające dochody, w pięciu przypadkach42 dłużnicy  
jako źródło dochodów przedstawili umowy o pracę na pełny etat, a w czterech 
przypadkach jeden dłużnik przedłożył umowę o pracę na etat cząstkowy. 

c/ Wobec siedmiu spośród 12 dłużników, którzy jako przyczynę niełożenia  
na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego podali brak 
zatrudnienia, OPS wystosował do PUP, w okresie objętym kontrolą, wnioski o ich 
aktywizację zawodową. Wobec sześciu z nich aktywizacja zawodowa okazała się 
nieskuteczna43, a w jednym przypadku dłużnik był zatrudniony na umowę o pracę. 
W pozostałych przypadkach wnioski te skierowano w latach wcześniejszych. 

d/ Postępowania w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych wszczęto wobec sześciu dłużników, postępowania te zostały 
zakończone wydaniem decyzji, które wobec pięciu dłużników stały się ostateczne. 
W jednym przypadku postępowanie umorzono po uzyskaniu informacji 
od komornika o spłaceniu przez dłużnika ponad 50% zobowiązań alimentacyjnych, 
tj. zgodnie z art. 5 ust. 3a ustawy o pomocy. 

e/ OPS wobec jednego dłużnika dysponującego uprawnieniami do prowadzenia 
pojazdów wobec którego wydano prawomocną decyzję o uznaniu go za 
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wystosował do Starosty wniosek 
o zatrzymanie prawa jazdy, które zostało zatrzymane (już w okresie 
wcześniejszym). 

f/ OPS, we wszystkich pięciu 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.  
W jednym przypadku postępowanie umorzono, w jednym odmówiono jego 
wszczęcia, w pozostałych trzech przypadkach brak było w OPS informacji  
o dalszym toku postępowania po jego wszczęciu. 

(dowód: akta kontroli str. 37-111) 

Działania podejmowane przez OPS były prowadzone terminowo poza przypadkami 
opisanymi szczegółowo dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 49-118) 

                                                      
38 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
39 Dwunastu dłużników. 
40 Czterech dłużników. 
41 Czterech dłużników. 
42 Trzech dłużników. 
43 Tj. na dzień 31 grudnia 2017 r. dłużnicy nie byli zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę lub 
umowę zlecenia, ani nie prowadzili działalności gospodarczej. 
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Przyczyną przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych oraz poboru oświadczeń 
majątkowych w siedzibie OPS, a nie w terenie (u dłużnika), zgodnie z wyjaśnieniem 
Kierownik OPS, było upoważnienie przez Wójta trzech pracowników OPS do ich 
pozyskiwania, z których tylko jeden był pracownikiem socjalnym, a pozostałe  
dwie osoby (pracownicy administracyjni) faktycznie prowadziły ww. postępowania. 
Upoważnienie do przeprowadzania wywiadów w terenie posiadał tylko jeden 
ww. pracownik socjalny z założeniem stosowania tej procedury jedynie 
w przypadku, niemożności zgłoszenia się dłużnika do siedziby OPS44. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W okresie objętym kontrolą, w wyniku jednego postępowania odwoławczego 
od decyzji OPS o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, Samorządowe Kolegium Odwoławcze45 uchyliło tą decyzję,  
z uwagi na nieskuteczne doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w tej sprawie, tj. doręczenie tego zawiadomienia w trybie zastępczym 
uregulowanych w art. 44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego4647. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17, 146-150) 

W okresie objętym kontrolą OPS złożył Staroście Będzińskiemu łącznie  
18 wniosków o zatrzymanie praw jazdy dłużników alimentacyjnych. Starosta  
w tym okresie wydał dwie prawomocne decyzje o zatrzymaniu tych uprawnień.  
Nie wystąpiły przypadki odmowy zatrzymania prawa jazdy przez Starostę  
bądź uchylenia decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy przez SKO, w związku 
z nieskutecznym zawiadomieniem dłużnika o wszczęciu postępowania o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. W pozostałych  
16 przypadkach Starostwa nie wydał decyzji o zatrzymaniu praw jazdy, z uwagi  
na bezprzedmiotowość złożonych wniosków (osoba nie figurowała w CEPIK)  
bądź z uwagi na wcześniejsze wydanie decyzji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17, 30-32, 189-190) 

OPS mógł pozyskać dane o zgłoszeniu przez pracodawców dłużników do 
ubezpieczenie zdrowotnego za pomocą Centralnego Sytemu Informatycznego 
Zabezpieczenia Społecznego (CSIZS) z platformy Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wyłącznie w sytuacji działania jako OWW48. W przypadku, gdy OPS 
działał tylko jako OWD, nie było możliwe pozyskiwanie danych o zatrudnieniu 
dłużników za pomocą ww. sytemu informatycznego. W celu ich uzyskania OPS 
zwracał się z wnioskiem o udostępnienie danych do właściwego podmiotu ZUS. 
Zarówno w jednym jak i drugim przypadku dane nie były pozyskiwane 
automatycznie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

OPS nie współpracował z Państwową Inspekcją Pracy. Natomiast z administracją 
skarbową współpraca w zakresie egzekucji świadczeń alimentacyjnych była 

                                                      
44 Np. w związku z choroba lub niepełnosprawnością.  
45 Zwane dalej „SKO”. 
46 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., zwana dalej „k.p.a.” 
47 Tym samym w latach 2015-2017 nie wystąpiły przypadki uchylenia przez SKO decyzji o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych z uwagi na umożliwienie przez dłużnika 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego już po wydaniu 
tej decyzji. 
48 W celu uzyskania tych danych należało wygenerować elektroniczne zapytanie do bazy danych 
ZUS. 
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prowadzona przez OPS do dnia 18 września 2015 r.49 poprzez wystawianie tytułów 
wykonawczych przez dział finansowo-księgowy OPS. Następnie, z uwagi na zmianę 
przepisów dotyczących likwidacji egzekucji administracyjnej oraz brak dłużników 
prowadzących działalność gospodarczą, OPS nie współpracował z administracją 
skarbową. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W okresie objętym kontrolą, na podstawie ustawy o pomocy, OPS skierował  
do organów ścigania 25 zawiadomień50 dotyczących przestępstwa niealimentacji 
określonego w art. 209 § 1 k.k. Ponadto OPS, wyłącznie w oparciu o art. 209 § 2  
lub 3 k.k., tj. bez uprzedniego wydawania decyzji o uznaniu dłużnika za 
uchylającego się51, złożył 36 zawiadomień dotyczących przestępstwa niealimentacji  
(wszystkie w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 r.). Do zawiadomień  
tych załączano: kserokopię tytułu wykonawczego zasadzającego alimenty, 
kserokopię zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji, kserokopie decyzji 
przyznających: prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, prawo do 
świadczeń rodzinnych oraz prawo do pomocy społecznej z pięciu ostatnich lat 
poprzedzających złożenie ww. zawiadomienia. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W przypadku braku możliwości ustalenia adresu dłużnika alimentacyjnego OPS 
zwracał się z wnioskiem o udostępnienie danych meldunkowych do Wydziału Spraw 
Obywatelskich urzędu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania 
dłużnika w celu ustalenia adresu zameldowania, a także do właściwego komornika 
sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne o ustalenie adresu dłużnika  
na podstawie art. 1086 § 1 ustawy z dnia 17 listopad 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego52. 

 (dowód: akta kontroli str. 134-136) 

Kierownik OPS w wyjaśnieniu podała, że OPS podejmował działania polegające  
na monitorowaniu ciągłości umów zatrudnienia dłużników alimentacyjnych, które 
zostały przedłożone podczas wywiadu alimentacyjnego oraz ciągłości prowadzenia 
przez dłużników działalności gospodarczej. W przypadku zmiany sytuacji 
zawodowej dłużnika w wyniku zakończenia stosunku pracy/prowadzenia 
działalności gospodarczej, OPS kierował wezwanie do dłużnika alimentacyjnego 
w celu udokumentowania jego aktualnej sytuacji zawodowej oraz wzywał 
do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających ww. sytuację.  
Ponadto OPS kierował pisemne zapytania do pracodawcy dłużnika alimentacyjnego 
w celu ustalenia czy dłużnik alimentacyjny jest nadal pracownikiem danego zakładu 
pracy. W przypadku dłużników alimentacyjnych prowadzących działalność 
gospodarczą OPS monitorował przedsiębiorców poprzez sprawdzanie wpisu  
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Weryfikowano również zapisy Samorządowej Elektronicznej Platformie 
Informacyjnej (SEPI) w celu ustalenia, czy dłużnik figuruje w ewidencji PUP jako 
osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy. Ponadto w trakcie przeprowadzania 

                                                      
49 Z dniem 18 września 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy 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 rodzinnych (Dz. U. poz. 1302) likwidująca 
m.in. egzekucję administracyjną. 
50 W poszczególnych latach 2015-2017 odpowiednio: 13, osiem i cztery. 
51 w związku z nowelizacją art. 209 k.k. z dniem 31 maja 2017 r. (ustawą z dnia 23 marca 2017 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. 
z 2017 r. poz. 952). 
52 Dz. U. z 2018 r. poz. 155 ze zm. 
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wywiadu alimentacyjnego każdy dłużnik był informowany o obowiązku bieżącego 
powiadamiania o wszelkich zmianach dotyczących zatrudnienia oraz zamieszkania.  

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

Na podstawie badanej próby kontrolnej trzech postępowań prowadzonych wobec 
trzech dłużników przebywających w jednostkach penitencjarnych53, dla których OPS 
pełnił rolę OWD, ustalono, że OPS 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 oraz o ich 
zatrudnieniu. Jak wyjaśniła Kierownik OPS: Tut. Ośrodek w latach 2015-2017  
nie podejmował działań mających na celu aktywizację zawodową dłużników 
przebywających w zakładach karnych - zgodnie z wiedzą zdobytą na szkoleniach 
w zakresie prowadzenia działań wobec dłużników. Na koniec 2017 r. spośród trzech 
dłużników objętych badaniem, dwóch było odpłatnie zatrudnionych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17, 169-176) 

OPS nie był na bieżąco informowany przez PUP o przypadkach wyrejestrowania 
dłużników objętych aktywizacją zawodową z ewidencji osób bezrobotnych bądź 
osób poszukujących pracy. Dane takie były uzyskiwane przez OPS tylko jako 
odpowiedzi na wcześniej złożone zapytania o aktualną sytuację danego dłużnika 
alimentacyjnego na rynku pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

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

- na 52 wystosowanych przez OPS wezwań dłużników w celu przeprowadzenia 
z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych54, 
dziewięć z nich (17%)55 wystosowanych zostało w terminie od 32 do 113 dni 
po  otrzymaniu przez OPS wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika bądź  
od uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania osobie uprawnionej 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

- na sześć prowadzonych przez OPS postępowań w zakresie uznania dłużnika  
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w pięciu przypadkach56 (83%) 
zostały one wszczęte po upływie od 46 do 87 dni od uzyskania informacji 
stanowiących podstawę ich wszczęcia. 

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

                                                      
53 Przebywających w zakładach karnych na dzień 31 grudnia 2017 r. 
54 W ramach badanej próby spraw 20 dłużników alimentacyjnych. 
55 Dłużnicy: J.T. Nr. 66 wezwanie wystosowano po upływie 55 dni od daty otrzymania wniosku 
o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, M.F. Nr. 24 jw. po upływie 32 dni, G.G. Nr. 17 
jw. po upływie 34 dni, J.P. Nr. 48 jw. po upływie 44 dni, T.S. Nr. 36 jw. po upływie 43 dni oraz W.F. 
Nr 66 wezwanie wystosowano po upływie 113 dni od daty uprawomocnienia się decyzji, W.M. Nr 26 
jw. po upływie 32 dni, R.K. Nr 64 jw. po upływie 44 dni, D.F. Nr 73 jw. po upływie 51 dni. 
56 Postępowania wszczęto po upływie następującej liczbie dni od daty niezgłoszenia się dłużnika na 
wywiad: dłużnik: P.D. nr 55 - 56 dni; D.M. Nr. 57 - 85 dni, G.W. Nr. 64 – 46 dni, J.T. Nr. 66 - 53 dni, 
R.J. Nr 58 - 87 dni. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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- w jednym przypadku57 wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk 
skierowano po upływie 59 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

Powyższe stanowiło naruszenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organów 
ścigania określonego w art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego58 

 (dowód: akta kontroli str. 49-118) 

Kierownik OPS wyjaśniła, że ww. nieprawidłowości wynikały głównie z wzmożonej 
ilości pracy związanej z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem decyzji na nowy 
okres świadczeniowy oraz konieczności bieżącej obsługi zadań z tym związanych. 

(dowód: akta kontroli str. 115-118) 

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

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

2. Prawidłowość prowadzenia sprawozdawczości 

MOPS za lata 2015-2017 sporządził sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji 
zadań przewidzianych w ustawie o pomocy59 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 alimentów60. Sprawozdania te zostały przekazane Wojewodzie 
Śląskiemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału, tj. zgodnie z ww. przepisami. Do końca roku 2015, sprawozdania FA 
zawierały informacje o kosztach obsługi funduszu alimentacyjnego61. Od 2016 r. 
sprawozdania składane przez OPS nie zawierały takich informacji z uwagi na brak 
wymogów prawnych w tym zakresie62. Z tego samego względu w sprawozdaniach 
FA nie zamieszczano informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17, 34, 112-133) 

Kierownik OPS wyjaśniła, że w razie bieżących problemów związanych 
z wypełnieniem sprawozdania pracownik sporządzający sprawozdanie kontaktuje 
się telefoniczne z pracownikiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu 
wyjaśnienia wątpliwości. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

                                                      
57 Dłużnik: J.T. Nr. 66. 
58 Dz. U. z 2017 r., poz. 1904. 
59 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy, zwane dalej: sprawozdaniami FA. 
60 Z dnia: 21 grudnia 2011 r. (Dz. U. nr 288, poz. 1694), obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. 
(w załączeniu rozporządzenia podano wzór sprawozdania wraz z objaśnieniami w zakresie sposobu 
jego sporządzania), 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2324), obowiązującym do 30 września 2017 r. 
(w załączeniu rozporządzenia podano wzór sprawozdania bez objaśnień), 28 września 2017 r. 
(Dz. U. poz. 1812) obowiązującym od dnia 1 października 2017 r. (w rozporządzeniu nie podano 
wzoru sprawozdania ani objaśnień w zakresie jego sporządzania). 
61 Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zada przewidzianych w ustawie o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. 
62 W związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 
2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kwoty należności i zwrotów wykazane w sprawozdaniach FA 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 
Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W części A sprawozdań FA w wierszach dotyczących zwrotów od dłużników 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego OPS wykazywał wyłącznie 
zwroty z tytułu należności z funduszu alimentacyjnego, tj. nie ujmowano w tych 
wierszach danych o należnościach powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych 
wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. 
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych63. Zaliczki te wykazywane były 
w części A tych sprawozdań jedynie w wierszach dotyczących wygaszonych 
należności na podstawie art. 23 ust. 9 oraz 28 ust. 3 ustawy o pomocy. Powyższe 
zgodne było z pkt 8 objaśnień do wzorów sprawozdań, stanowiących załącznik  
do ww. rozporządzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W sprawozdaniach FA w liczbie dłużników ustalanej na podstawie prowadzonej 
ewidencji (rzeczywista liczba dłużników w danym okresie) uwzględniano:  
dłużników dla których OPS był OWD, OWD/OWW oraz wyłącznie OWW (brano  
pod uwagę tylko tych dłużników, wobec których prowadzono działania64). Ponadto, 
uwzględniono również dłużników, których wierzyciele zaprzestali pobierać 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a złożyli wniosek o podjęcie działań wobec 
dłużnika alimentacyjnego określony w art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy oraz dłużników, 
którzy posiadali zobowiązanie wobec Gminy z tytułu należności związanych 
z wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego lecz wobec których nie 
prowadzono za okres za który było sporządzane sprawozdanie FA żadnego 
postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

W sprawozdaniach FA jedynie w trzech przypadkach65 wykazano skuteczność 
działań Urzędu, które doprowadziły do wzrostu ściągalności należności 
od dłużników. W zakresie pozostałych działań podejmowanych przez OPS, 
Kierownik podała, że nie zauważono, aby podejmowane działania wobec dłużników 
alimentacyjnych w związku z realizacją ustawy o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów przyczyniły się do wzrostu ściągalności należności.  

(dowód: akta kontroli str. 15, 112-118) 

OPS nie dokonywał w latach 2015-2017 umorzeń należności, o których mowa  
w art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy (w oparciu o art. 30 ust. 1 tej ustawy).  
Jak wyjaśniła Kierownik OPS: żaden dłużnik posiadający zadłużenie, o którym 
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 4 Ustawy, nie spełniał przesłanek umożliwiających 
zastosowanie art. 30 ust. 1 Ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 9-17) 

NIK pozytywnie ocenia sposób sporządzania przez OPS sprawozdań FA oraz ich 
terminowe przekazywanie adresatowi. 

                                                      
63 Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm. 
64 Np.: ustalenie adresu, prowadzenie egzekucji z majątku, ustalenie przedstawiciela dla osoby 
nieznanej z miejsca pobytu. 
65 Nie objętych badaniem w ramach niniejszej kontroli. 
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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 Kontroli66, 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. 

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  21 czerwca 2018 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler 
 

Wojciech Graca 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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