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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 Stanisław Tarnowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/82/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Kinga Kołodziejczyk, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/141/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie1, ul. Kościelna 11, 41-260 Sławków 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Żołędzka, Kierownik MOPS2 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

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

MOPS poprawnie prowadził wobec dłużników alimentacyjnych działania, do których 
był zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów4. W szczególności zgodnie z przepisami tej ustawy 
przeprowadzano z ww. dłużnikami wywiady alimentacyjne, odbierano od nich 
oświadczenia majątkowe, składano do Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie5 
wnioski o aktywizację zawodową6, jak również w uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzano postępowania dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych.  

Skuteczność tych działań pozostawała jednak w badanym okresie na niskim 
poziomie, wynosząc średnio około 9%7. W konsekwencji stan należności z tytułu 

                                                      
1 Zwany dalej „MOPS”. 
2 Kierownik MOPS w Sławkowie od 1 czerwca 2017 r. W okresie od dnia 22 listopada 2016 r.  
do 30 maja 2017 r. obowiązki Kierownika MOPS były powierzone Marii Paradowskiej Zastępcy 
Kierownika MOPS, w okresie od 17 marca 2003 r. do 21 listopada 2016 r. funkcję Kierownika MOPS 
pełniła Ewa Niewiara. 
3Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
4 Dz. U. z 2018 r., poz. 554, ze zm. zwanej dalej „ustawą o pomocy”. 
5 Zwanego dalej „PUP”. 
6 W przypadkach ustalenia, iż przyczyną niełożenia na utrzymanie dziecka był brak pracy. 
7 Skuteczność w latach 2015-2016 wynosiła 8%, a w 2017 r. 12%. Skuteczność obliczana  
jako stosunek kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych do kwot wypłaconych świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego8 systematycznie narastał, 
wynosząc na koniec 2014 r. 1 384,82 tys. zł, a na koniec 2017 r. już 2.177,80 tys. zł. 

W toku kontroli NIK stwierdzono nieprawidłowości, polegające na: 
− niezachowaniu niezwłoczności9 w podejmowaniu przez MOPS niektórych 

działań wobec dłużników alimentacyjnych, m.in. wzywania dłużników  
w celu przeprowadzania z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania 
oświadczeń majątkowych, czy też wszczynania postępowań o uznaniu dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; 

− nie złożeniu wobec dwóch dłużników wniosków o ich ściganie za przestępstwo 
niealimentacji, określone w art. 209 § 1 k.k. oraz nie wystąpieniu w przypadku 
tych dłużników do właściwego starosty o zatrzymanie im prawa jazdy, pomimo 
takiego obowiązku określonego w art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy; 

− nie podjęciu, pomimo ustania przyczyny zawieszenia, prowadzenia 
postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, do czego zobowiązywał art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy. 

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

alimentacyjnych 

Burmistrz Miasta Sławkowa10 upoważnił kierownika MOPS11 do podejmowania 
działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowań 
i wydawania w tych sprawach decyzji. Ponadto w 2010 r. Burmistrz upoważnił 
do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych dwóch pracowników MOPS, w latach 2016-2017 upoważniając 
do dokonywania ww. czynności kolejnych dwóch pracowników MOPS.  
Burmistrz upoważnił także kierownika MOPS oraz ww. pracowników MOPS  
do przekazywania do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach 
dłużników alimentacyjnych. Wyżej opisane upoważnienia zostały wydane zgodnie 
z art. 8b i 8c ustawy o pomocy. 

 (dowód: akta kontroli str.34 – 36; 135 - 150) 

Wysokość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosiła 
354,26 tys. zł w 2014 r., 342,31 tys. zł w 2015 r. (spadek o 3,4% rok do roku), 
301,16 tys. zł w 2016 r. (spadek o 12% rok do roku) i 271,72 tys. zł w 2017 r. 
(spadek o 9,8% rok do roku). 

 (dowód: akta kontroli str.13) 

W związku z egzekucją komorniczą sądową dłużnicy alimentacyjni z tytułu 
ww. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócili w latach  
2015-2017 łącznie 83,21 tys. zł należności głównej12, co stanowiło 9% wypłaconych 
w tym okresie świadczeń13. MOPS w badanym okresie nie uzyskał żadnych środków 

                                                      
8 Kwoty bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
9 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. 
10 Zwany dalej „Burmistrzem”. 
11 Pismem nr SOI.077.86.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. Poprzednicy obecnego Kierownika  
MOPS upoważnieni byli pismem nr SO.I.0130-53/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. oraz pismem  
nr SOI.077.174.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. 
12 Dodatkowo 43,73 tys. zł z tytułu naliczonych odsetek. 
13 W łącznej wysokości 915,19 tys. zł. 
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z tytułu wpłat własnych dłużników, ani z tytułu prowadzenia egzekucji 
administracyjnej14. 

 (dowód: akta kontroli str. 13) 

Skuteczność dochodzenia zwrotu należności funduszu alimentacyjnego 
od dłużników alimentacyjnych, liczona do rocznych wypłat z tego funduszu,  
wynosiła około 8% w latach 2015-2016 i około 12% w 2017 r. Stan należności  
z tytułu wypłaconych świadczeń z ww. funduszu15 narastał, wynosząc  
1.384,82 tys. zł na koniec 2014 r., 1.699,08 tys. zł na koniec 2015 r. (wzrost o około 
22,7% rok do roku), 1.969,07 tys. zł na koniec 2016 r. (wzrost o około 15,9% rok  
do roku) i 2.177,80 tys. zł na koniec 2017 r. (wzrost o około 10,6% rok do roku). 

(dowód: akta kontroli str. 13-14) 

MOPS w latach 2015-2017 nie umarzał należności od dłużników alimentacyjnych, 
natomiast w związku ze śmiercią dłużników należności wygasły na łączną kwotę 
38,99 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str.14) 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń (zaliczek alimentacyjnych) na mocy 
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej16 uległ w badanym okresie niewielkiemu zmniejszeniu 
i wynosił 376,68 tys. zł na koniec 2014 r., 375,96 tys. zł na koniec 2015 r. (spadek 
o 0,2% rok do roku), 371,62 tys. zł na koniec 2016 r. (spadek o 1,1% rok do roku) 
i 344,62 tys. zł na koniec 2017 r. (spadek o 7,3% rok do roku). Spadek ww. 
należności nastąpił w związku ze zwrotem należności przez dłużników oraz 
wygaśnięciem należności części dłużników w związku z ich zgonem. Sama 
skuteczność dochodzenia tych należności17 pozostawała na bardzo niskim poziomie 
wynosząc w badanym okresie średnio 1,7%18.  

(dowód: akta kontroli str.15) 

Koszty działań MOPS podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych19 wyniosły 
29 791,75 zł w 2015 r., 29 978,67 zł w 2016 r. i 30 280,25 zł w 2017 r. Koszty te były 
pokrywane z dotacji budżetu państwa oraz z dochodów własnych Gminy. 

(dowód: akta kontroli str.16) 

W badanym okresie nie przeprowadzono w MOPS kontroli zewnętrznych, 
wewnętrznych, ani audytów dotyczących działań MOPS wobec dłużników 
alimentacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

W badanym okresie do MOPS nie wpłynęły od osób uprawnionych do alimentów20 
żadne wnioski, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy. MOPS nie 
informował tych osób o możliwości złożenia ww. wniosków (w tym informacji takich 
nie zamieszczono na stronie internetowej MOPS).  

(dowód: akta kontroli str. 27-28) 

                                                      
14 W 2015 r. 
15 Bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
16 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.). 
17 Liczona jako relacja skuteczności egzekucji komorniczej do stanu należności z tytułu zaliczek 
alimentacyjnych. 
18 W 2015 r. 0,2%, w 2016 r. 1,2% i w 2017 r. 3,7%. 
19 W tym wynagrodzenia. 
20 Osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
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W latach 2015-2017 żadna z osób uprawnionych do alimentów nie została 
umieszczona w pieczy zastępczej, w związku z czym MOPS nie podejmował działań 
wobec dłużników tych osób. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

W okresie objętym kontrolą przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na rzecz: 58 osób w 2015 r. (w tym MOPS stanowił organ właściwy wierzyciela21, 
jak i organ właściwy dłużnika22 dla 20 osób, a wyłącznie OWW dla 38 osób),  
73 osób w 2016 r. (w tym MOPS stanowił OWW i OWD dla 24 osób, a wyłącznie 
OWW dla 49 osób) oraz 49 osób w 2017 r. (w tym MOPS stanowił OWW i OWD  
dla 15 osób, a wyłącznie OWW dla 34 osób). 

 (dowód: akta kontroli str. 27) 

W oparciu o analizę 14 akt spraw dłużników alimentacyjnych23, w których MOPS 
pełnił rolę wyłącznie OWW, stwierdzono, że zgodnie z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy 
o pomocy w 11 przypadkach MOPS wystąpił do OWD z wnioskiem o podjęcie 
działań wobec dłużnika. W pozostałych trzech przypadkach MOPS nie wystąpił do 
OWD z takimi wnioskami z uwagi na pobyt dłużnika w jednostce penitencjarnej24.  

(dowód: akta kontroli str. 492-494) 

MOPS przekazywał do biur informacji gospodarczej informacje o stanie zadłużenia 
dłużników alimentacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 28; 151-163) 

Liczba dłużników alimentacyjnych w Gminie Sławków kształtowała się w okresie 
objętym kontrolą na podobnym poziomie, wynosząc 76 osób w 2015 r., 79 osób 
w 2016 r. i 80 osób w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

Liczba dłużników wobec których działania m.in. MOPS okazały się całkowicie 
nieskuteczne25 wyniosła 50 osób w 2015 r. (65,8% wszystkich dłużników w tym 
roku), 69 osób w 2016 r. (87,3%) i 59 osób w 2017 r. (73,7%). W okresie objętym 
kontrolą żaden z dłużników nie spłacił swojego zadłużenia poprzez wpłatę  
własną ani w całości, ani w części. W wyniku egzekucji komorniczej całkowita  
spłata zadłużenia dłużnika nastąpiła w pięciu przypadkach26, a w 47 przypadkach 
wyegzekwowano część zadłużenia27. W latach 2015-2017 nie dokonywano umorzeń 
należności dłużnikom, natomiast w trzech przypadkach należności te wygasły 
w związku ze śmiercią dłużników. W okresie objętym kontrolą siedmiu wierzycieli 
będących dotychczas osobami uprawnionymi do uzyskania świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego nie uzyskało tego świadczenia – w większości z powodu 
niespełnienia kryterium dochodowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 21-22) 

                                                      
21 Zwany dalej OWW. 
22 Zwany dalej OWD. 
23 Badaniem objęto próbę spraw dotyczących łącznie 14 decyzji o przyznaniu świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego wydanych jako pierwsze w poszczególnych okresach świadczeniowych 
realizowanych w latach 2015-2016, 2016-2017 i 2017-2018 (4 sprawy w 2015 r. oraz po 5 spraw 
w 2016 r. i 2017 r.). 
24 Dłużnik P.Ł., który w okresie objętym kontrolą przebywał w Zakładzie Karnym w Opolu.  
25 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). 
26 Trzy osoby w 2016 r. (3,78% wszystkich dłużników) i dwie osoby w 2017 r. (2,5% wszystkich 
dłużników). 
27 26 osób w 2015 r. (34,21% wszystkich dłużników), 10 osób w 2016 r. (12,66% wszystkich 
dłużników) i 21 osób w 2017 r. (26,25% wszystkich dłużników). 
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Na podstawie badanej próby kontrolnej 21 postępowań28, w których MOPS był OWD 
(w tym: w ośmiu przypadkach jednocześnie OWW) ustalono, że:  

a/ Pracownicy MOPS przeprowadzili łącznie 21 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 alimentacyjnego29 
oraz były rzetelnie wypełnione. W żadnym z pobranych oświadczeń majątkowych 
nie wykazano składników majątkowych. W 1730 wywiadach alimentacyjnych jako 
przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego podano brak pracy (81% wszystkich wywiadów), a w czterech31 
wywiadach niewystarczające dochody (19% wszystkich wywiadów). 

b/ Na cztery wywiady alimentacyjne, w których dwóch dłużników podało jako 
przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego niewystarczające dochody, jeden dłużnik jako źródło swoich 
dochodów przedstawił umowę zlecenia, a następnie umowę o pracę na pełny etat 
na czas określony32, a drugi z dłużników umowę o pracę na pełny etat na czas 
określony, a następnie umowę o pracę na pełny etat na czas nieokreślony33. 

c/ Wobec siedmiu34 z dziewięciu dłużników, którzy jako przyczynę niełożenia 
na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego podali brak 
zatrudnienia, MOPS wystosował do Powiatowego Urzędy Pracy w Będzinie wnioski 
o ich aktywizację zawodową, wobec dwóch pozostałych dłużników takich wniosków 
nie wystosowano, z uwagi na pobieranie przez jednego z nich zasiłku stałego35 oraz 
z uwagi na odmowę zarejestrowania się przez drugiego z nich w PUP36. 

d/ Postępowania w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych wszczęto w badanym okresie wobec 10 dłużników37, pięć z tych 
postępowań zostało zakończonych wydaniem decyzji, które stały się ostateczne. 
W pozostałych przypadkach decyzji tych nie wydano z uwagi na: zgon dłużnika38, 
stawienie się dłużnika celem udzielenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia 
oświadczenia majątkowego39, utratę statusu dłużnika Gminy40, niemożność 

                                                      
28 Badaniem objęto próbę spraw dotyczących łącznie 21 decyzji o przyznaniu świadczenia 
z  funduszu alimentacyjnego wydanych w latach 2015 - 2017 (w tym 8 postępowań prowadzonych 
w związku z otrzymanymi przez MOPS wnioskami OWW o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego). 
29 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
30 17 wywiadów alimentacyjnych przeprowadzonych z dziewięcioma dłużnikami o inicjałach: 1.T.G., 
2. M.D., 3.M.K., 4.M.P., 5.Ł.K., 6. M.O., 7. P.S., 8.P.K., 9.M.F. 
31 4 wywiady przeprowadzone z dwoma dłużnikami o inicjałach: 1. K.S., 2. M.O. 
32 Dłużnik M.O.: umowa zlecenia od 1 lutego 2017 r. do 30 listopada 2017 r., od dnia 1 grudnia  
2017 r. dłużnik był zatrudniony w tej samej firmie na podstawie umowy o pracę na czas określony –  
1 rok (w pełnym wymiarze czasu pracy – 40 godzin tygodniowo). 
33 Dłużnik K.S.: – od 23 listopada 2015 r. umowa o pracę na czas określony (1 rok) w pełnym 
wymiarze czasu pracy, od 4 września 2017 r. umowa o pracę na czas nieokreślony w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 
34 Inicjały dłużników: P.K., P.S., T.G., M.K., W.N., M.P. oraz M.F. (odnośnie którego wniosek o jego 
aktywizację zawodową wysłano do PUP 1 grudnia 2014 r.). 
35 Dłużnik Ł.K. 
36 Dłużnik M.D., wobec którego wydano decyzję o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych. 
37 Dłużnicy: M.K., S.L., K.M., M.O., M.D., Ł.K., Z.L., M.K., R.P. i A.S. 
38 Dłużnik S.L. 
39 Dłużnik M.D. 
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ustalenia miejsca pobytu dłużnika41 oraz co szczegółowo przedstawiono w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości” z uwagi na niepodjęcie przez MOPS zawieszonego 
uprzednio postępowania42. 

e/ Wobec trzech z pięciu dłużników, wobec których wydano decyzję o ich uznaniu  
za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, do właściwego starosty 
wystosowano wnioski o zatrzymanie prawa jazdy43. Wszystkie trzy postępowania 
wszczęte na podstawie tych wniosków zostały umorzone przez starostę  
z uwagi na nieposiadanie przez dłużników uprawnień do prowadzenia pojazdów. 
Wobec pozostałych dwóch dłużników44 MOPS nie wystąpił do starosty  
o zatrzymanie praw jazdy dłużników, co szczegółowo przedstawiono w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. 

f/ MOPS, w trzech z pięciu przypadków, w których wobec dłużnika wydano 
prawomocną decyzję o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, wystosował do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa niealimentacji, określonego w art. 209 § 1 k.k. 
W przypadku dwóch zawiadomień, prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia45, 
w jednym przypadku prokurator wszczął lecz następnie umorzył dochodzenie46. 
Wobec dwóch pozostałych dłużników47 takich zawiadomień nie wystosowano, 
co szczegółowo przedstawiono w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. 

(dowód: akta kontroli str. 165 -170,390, 475) 

Kierownik MOPS podał, że przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz 
odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych odbywa się 
w siedzibie MOPS, gdyż przepisy ustawy o pomocy nie określają miejsca, w którym 
ma zostać przeprowadzony wywiad. Przepisy stanowią, że ma on zostać 
przeprowadzony, a oświadczenie majątkowe odebrane od dłużnika48. 

(dowód: akta kontroli str. 31) 

W badanym okresie żaden dłużnik nie odwołał się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego od decyzji o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 31) 

W badanym okresie MOPS wystąpił do właściwego starosty o zatrzymanie prawa 
jazdy trzech dłużników alimentacyjnych, jednakże postępowania zostały przez 
starostę umorzone z urzędu z uwagi na fakt, że dłużnicy, których wnioski MOPS 
dotyczyły, nie figurowali w Centralnej Ewidencji Kierowców. W badanym okresie 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach49 wydało jedną decyzję 
uchylającą zaskarżoną decyzję starosty o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika 
(wydaną na wniosek MOPS złożony w 2014 r.). Decyzję uchylono gdyż uznano,  

                                                                                                                                       
40 Dłużnik M.K., który zmienił miejsce zamieszkania. 
41 Dłużnik A.S. 
42 Dłużnik K.M. 
43 Dłużnicy: M.O. – wniosek z 27 lipca 2015 r., Z.L. – wniosek z 23 czerwca 2015 r., R.P. – wniosek 
z  23 lipca 2015 r. 
44 Dłużnicy: Ł.K. i M.K. 
45 1. Dłużnik R.P.: zawiadomienie z dnia 23 lipca 2015 r., odmowa wszczęcia dochodzenia z dnia 3 
września 2015 r. 2. Dłużnik M.O.: zawiadomienie z dnia 27 lipca 2015 r., odmowa wszczęcia 
dochodzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r. 
46 Dłużnik Z.L.: zawiadomienie z dnia 23 czerwca 2015 r., postanowienie o umorzeniu dochodzenia 
z dnia 11 września 2015 r.  
47 Dłużnicy: Ł.K. i M.K. 
48 Art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy. 
49 Zwane dalej „SKO”. 
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że decyzja o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego nie weszła do obrotu prawnego 
bowiem została doręczona stronie postępowania przez MOPS w trybie 
subsydiarnym (art. 44 k.p.a), co zdaniem SKO nie wypełnia przesłanek skutecznego 
doręczenia. W konsekwencji nie została spełniona jedna z przesłanek wydania 
decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy. 

 (dowód: akta kontroli str. 31, 177-178) 

MOPS złożył organom ścigania, w trybie określonym w art. 5 ust. 3b ustawy 
o pomocy, trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
niealimentacji określonego w art. 209 § 1 k.k., wszystkie zawiadomienia zostały 
złożone w 2015 roku. Ponadto w 2018 r. MOPS wystosował do organów ścigania  
27 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji w związku 
z nowelizacją art. 209 §1 k.k. Do dnia 14 czerwca 2018 r. MOPS uzyskał informację 
o sposobie rozpatrzenia jednego z nich50 (umorzenie dochodzenia wobec braku 
ustawowych znamion czynu zabronionego).  

 (dowód: akta kontroli str. 31, 171 – 173, 390, 442, 475) 

W przypadku braku możliwości ustalenia adresu dłużnika alimentacyjnego, MOPS 
zwracał się do komornika sądowego z zapytaniem o adres zamieszkania oraz 
z wnioskiem o podjęcie czynności w celu ustalenia tego adresu. MOPS zwracał się 
również do Straży Miejskiej o sprawdzenie, czy wskazany dłużnik alimentacyjny 
przebywa pod określonym adresem. 

(dowód: akta kontroli str. 179) 

Na podstawie badanej próby kontrolnej postępowań prowadzonych wobec czterech 
dłużników przebywających w jednostkach penitencjarnych51 ustalono, że MOPS 
występował do tych jednostek52 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 
z jednostki penitencjarnej informacje były przekazywane komornikowi sądowemu 
prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Dwóch spośród 
ww. czterech dłużników uzyskiwało dochody z tytułu zatrudnienia53. 

(dowód: akta kontroli str. 28, 339-348) 

Na podstawie ww. zbadanej próby postępowań przeprowadzonych w okresie 
objętym kontrolą wobec 21 dłużników alimentacyjnych, ustalono, że MOPS: 

I. Nie podjął wobec dłużników alimentacyjnych wszystkich działań, do których 
podjęcia był zobowiązany na mocy ustawy o pomocy. I tak: 

1. W jednym przypadku MOPS nie podjął ponownie prowadzenia zawieszonego 
uprzednio postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych, pomimo ustania przyczyny zawieszenia54. Powyższe było 
niezgodne z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy, zobowiązującego MOPS 
do prowadzenia ww. postępowania w przypadku, gdy dłużnik uniemożliwia 

                                                      
50 Dłużnik D.W. – postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 29 maja 2018 r.  
51 Badaniem zostało objętych czterech dłużników o inicjałach M.S., P.Ł., W.L., R.S. z najwyższą 
kwotą zadłużenia wobec gminy na  dzień 31 grudnia 2017 r., którzy w okresie 2015 r. – 2017 r. 
przebywali w jednostkach penitencjarnych. 
52 Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pomocy. 
53 1. Dłużnicy: M.S. i P.Ł. 
54 Dłużnik K.M.: postępowanie o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych MOPS wszczął w dniu 16 kwietnia 2015 r., następnie w dniu 25 maja 2015 r. 
postępowanie to zawieszono ze względu na brak informacji od komornika sądowego. Informacje te 
MOPS uzyskał z dniem 12 października 2015 r.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, co miało miejsce w tym przypadku 
(dłużnik dwukrotnie, nieskutecznie był wzywany do MOPS). 

(dowód: akta kontroli str. 381 -384) 

Kierownik MOPS nie potrafiła wyjaśnić przyczyn niepodjęcia ww. postępowania. 

(dowód: akta kontroli str. 504) 

2. W dwóch z pięciu przypadków (40%), w których wobec dłużnika wydano 
ostateczną decyzję o uznaniu go za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych55, MOPS nie złożył wniosków o ściganie za przestępstwo 
niealimentacji, określone w art. 209 § 1 k.k., jak również nie wystąpił do właściwego 
starosty o zatrzymanie praw jazdy dłużników, pomimo takiego obowiązku 
określonego w art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 431-432, 452-453) 

Kierownik MOPS nie potrafiła wyjaśnić dlaczego postępowania wobec dłużników 
alimentacyjnych zakończone zostały na wydaniu decyzji uznającej ww. dwóch 
dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych, podając, 
że  przypuszczalnie wynikało to z nadmiaru obowiązków pracowników MOPS. 
Ponadto kierownik MOPS podała, że zawiadomienia składane przez MOPS 
do  prokuratury o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 k.k., były 
umarzane bądź odmawiano wszczęcia dochodzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 497, 502, 503) 

NIK nie podziela wyjaśnień kierownika MOPS z uwagi na spoczywający 
na  kierownictwie MOPS obowiązek prowadzenia polityki kadrowej ośrodka 
w  sposób zapewniający rzetelne i terminowe wywiązywanie się z nałożonych 
na  urząd wszystkich zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Ponadto, 
wynikający z ustawy o pomocy obowiązek składania zawiadomień do prokuratury 
w  sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa niealimentacji nie był uzależniony 
od wcześniejszych rozstrzygnięć prokuratury w sprawach tych zawiadomień. 

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

1. MOPS, działając wyłącznie jako OWW, wystosował do OWD trzy z 11 (27,3%) 
wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych w terminie  
od 36 do  42 dni po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego56. 

 (dowód: akta kontroli str. 492,494) 

2. Na 49 wystosowanych przez MOPS wezwań dłużników w celu przeprowadzenia 
z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczeń majątkowych57,  
31 z nich (63,2%)58 wystosowanych zostało w terminie od 50 do 248 dni  
od otrzymania przez MOPS wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika bądź  

                                                      
55 1. Dłużnik Ł.K.: decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych 
stała się ostateczna w dniu 15 czerwca 2015 r.; 2. Dłużnik M.K.: decyzja o uznaniu dłużnika  
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stała się ostateczna w dniu 17 czerwca 2015 r. 
56 Dłużnik D.M. (liczba dni pomiędzy datą uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczeń z FA 
a wysyłką wniosku – 36 dni), dłużnik K.S. (39 dni), dłużnik R.SZ. (42 dni). 
57 W ramach badanej próby 21 spraw dłużników alimentacyjnych prowadzonych w latach 2015 – 
2017, dla których MOPS stanowił OWW i OWD, bądź wyłącznie OWD. 
58 dotyczących 15 dłużników. 
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od uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania osobie uprawnionej 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego59. 

3. Siedem z dziesięciu postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się 
od zobowiązań alimentacyjnych (70%) zostało wszczętych w terminie od 97 do 143 
dni od uzyskania przez MOPS informacji zobowiązujących do wszczęcia tych 
postępowań60. 

4. Na 12 wniosków o aktywizację zawodową dłużników61, trzy z nich (25%)  
MOPS wystosował w terminie od 73 do 153 dni62 od uzyskania informacji o braku 
możliwości wywiązywania się dłużnika z zobowiązań alimentacyjnych z powodu 
braku zatrudnienia.  

                                                      
59 1. Inicjały dłużnika T.G. (MOPS OWD) wezwanie (16.12.2016 r.) wystosowano 53 dni od daty 
otrzymania wniosku o podjęcie działań (24.10.2016 r.); 2. Inicjały dłużnika A.S. (MOPS OWD) 
wezwanie (27.11.2015 r.) - 50 dni wniosek (7.10.2015 r.) kolejne wezwanie 29.02.2016 r. – 67 dni, 
w  kolejnym okresie świadczeniowym - wniosek 10.10.2016 r. – wezwanie – 16.12.2016 r. – 66 dni;  
3. Inicjały dłużnika W.N. (MOPS OWD) wezwanie (2.03.2015 r.) -  61 dni - wniosek (29.12.2014 r.); 
w  kolejnym okresie świadczeniowym – wniosek 13.01.2016 r. – wezwanie – 10.04.2016 r. – 96 dni; 
4. Inicjały dłużnika K.M. (MOPS OWD) wezwanie (16.02.2016 r.) 105 dni - wniosek (6.10.2015 r.); 
5.Inicjały dłużnika K.S. (MOPS OWD) wezwanie (27.11.2015 r.) - 62 dni - wniosek (25.09.2015 r.) 
w  kolejnym okresie świadczeniowym – wniosek – 17.10.2016 r. – wezwanie – 16.12.2016 r. – 59 dni; 
6. Inicjały dłużnika R.P. (MOPS OWD) wezwanie (27.11.2015 r.) -  43 dni - wniosek (15.10.2015 r.);  
7 Inicjały dłużnika M. P. (MOPS OWD) wezwanie (26.03.2015 r.) - 73 dni -  wniosek (15.01.2015 r.) 
w  okresie świadczeniowym 2016/2017 – wniosek – 24.01.2017 r. – wezwanie  21.04.2017 r. - 87 dni; 
8. Inicjały dłużnika Ł.K. (MOPS OWD) wezwanie (8.04.2015 r.) - 86 dni – wniosek (12.01.2015 r.);  
9. Inicjały dłużnika M.K. (MOPS OWW i OWD) wezwanie (27.06.2016 r.)- 245 dni – uprawomocnienie 
decyzji (26.10.2015 r.); 10. Inicjały dłużnika M.O. (MOPS OWW i OWD) wezwanie (27.06.2016 r.) - 
248 (89 – wniosek  2016/2017 uprawomocnienie decyzji - 8.11.2016 r. – wezwanie 16.05.2017 r. – 
189 dni; 11. Inicjały dłużnika R.S.(MOPS OWW i OWD) wezwanie (15.03.2016 r.) - 143 dni – 
uprawomocnienie decyzji (14.10.2015 r.); w okresie świadczeniowym 2016/2017 – uprawomocnienie  
decyzji - 7.11.2016 r. – wezwanie 16.05.2017 r. – 190 dni; 12. Inicjały dłużnika P.S.(MOPS OWW  
i OWD) wezwanie (16.05.2017 r.) - 189 dni – uprawomocnienie decyzji (8.11.2016 r.); 13. Inicjały 
dłużnika S.L.(MOPS OWW i OWD) wezwanie (27.06.2016 r.) - 224 dni – uprawomocnienie decyzji 
(6.11.2015 r.); 14. Inicjały dłużnika M.F.(MOPS OWW i OWD) wezwanie (16.05.2017 r.) - 178 dni – 
uprawomocnienie decyzji (10.11.2016 r.); w okresie świadczeniowym 2017/2018 – uprawomocnienie 
decyzji - 19.10.2017 r. – wezwanie 11.12.2017 r. – 53 dni; 15. Inicjały dłużnika: Ł.K. (MOPS OWD) 
wezwanie (27.11.2015 r.) - 57 dni - wniosek (1.10.2015 r.);  
60 Inicjały dłużnika Ł.K. (MOPS OWD) postępowanie (2.04.2015 r.) - 135 dni - informacje – 
(18.11.2014 r.); 2. Inicjały dłużnika: A.S. (MOPS OWD) postępowanie (2.04.2015 r.) - 125 dni 
informacje – (28.11.2014 r.). W okresie świadczeniowym 2016/2017 – 98 dni postępowanie 
(13.04.2017 r.) - informacje (5.01.2017 r.); 3. Inicjały dłużnika: Z.L. (MOPS OWD) postępowanie 
(2.04.2015 r.) 115 dni – informacje – (8.12.2014 r.); 4.  Inicjały dłużnika: R.P. (MOPS OWD) 
postępowanie (13.04.2015 r.) 105 dni – informacje – (29.12.2014 r.); 5. Inicjały dłużnika: M.K. (MOPS 
OWW i OWD) postępowanie (6.12.2016 r.) 141 dni –informacje – (18.07.2016 r.); 6. Inicjały dłużnika: 
K.M. (MOPS OWW i OWD) postępowanie (16.04.2015 r.) 97 dni – informacje – (9.01.2015 r.);  
7. Inicjały dłużnika: S.L. (MOPS OWW i OWD) postępowanie (9.12.2016 r.) 143 dni – informacje – 
(19.07.2016 r.); 
61 1. Inicjały dłużnika P.K. – wnioski o aktywizację 15.12.2014 r., 6.12.2016 r., 20.07.2017 r.; 
2.  Inicjały dłużnika P.S. – wnioski 16.07.2015 r., 6.12.2016 r.,13.06.2017 r.; 3. Inicjały dłużnika T.G. – 
wniosek 29.07.2015 r.; 4. Inicjały dłużnika M.K. – wnioski 25.07.2016 r., 13.06.2017 r.; 5. Inicjały 
dłużnika W. N. – wnioski 25.03.2015 r., 18.02.2016 r.; 6. Inicjały dłużnika M.P. – wniosek 
31.03.2015 r. 
62 1. Inicjały dłużnika: W.N. (MOPS OWD) data uzyskania informacji, że dłużnik nie może wywiązać 
się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia – 7.12.2015 r., data poinformowania  
PUP o  potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika – 18.02.2016 r. – 73 dni; 2. Inicjały dłużnika: P.S. 
(MOPS OWW i OWD) informacja – 6.07.2016 r., - wniosek PUP – 6.12.2016 r. – 153 dni;3 Inicjały 
dłużnika: P. K. (MOPS OWW i OWD) informacja – 5.09.2016 r., - wniosek PUP – 6.12.2016 r. – 92 
dni. 
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5. Dwa z trzech wniosków o ściganie za przestępstwo niealimentacji określone 
w art. 209 § 1 k.k. (66,6%), złożono w terminie 42 i 45 dni po uprawomocnieniu się 
decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych63. 

6. W czterech z 21 postępowań (19%) MOPS przekazał organowi prowadzącemu 
postępowanie egzekucyjne istotne dla skuteczności egzekucji informacje w terminie 
od 72 do 107 dni64 od ich pozyskania. 

(dowód: akta kontroli str.349 - 491) 

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 MOPS wyjaśniła, że wyżej przedstawione nieprawidłowości wynikały 
z podziału zadań związanych z prowadzeniem postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych (jeden z pracowników po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań 
wobec dłużnika, zwracał się pisemnie do drugiego pracownika o przeprowadzenie 
wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem) oraz z nawarstwienia obowiązków tych 
pracowników65.  

(dowód: akta kontroli str. 119-134, 349 - 350, 358 – 360, 365, 370;372, 376 - 378, 
384-385, 386, 388, 389, 393, 500-505) 

NIK nie podziela wyjaśnień kierownika MOPS 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. 

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 pomocy66 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 alimentów67. Sprawozdania te zostały przekazane Wojewodzie 

                                                      
63 Wnioski o ściganie dotyczyły dwóch dłużników. 1.Inicjały dłużnika: R. P. (MOPS OWD) 
uprawomocnienie decyzji – 11.06.2015 r. wniosek o ściganie – 23.07.2015 r. – 42 dni; 2. Inicjały 
dłużnika D.O. (MOPS OWW i OWD) uprawomocnienie – 12.06.2015 r. wniosek – 27.07.2015 r. –  
45 dni. 
64 1. Inicjały dłużnika: W.N. (MOPS OWD) wywiad -  7.12.2015 r. przekazanie informacji -
18.02.2016r. – 73 dni; 2. Inicjały dłużnika: K.S. (MOPS OWD) wywiad – 29.12.2015 r. – przekazanie 
informacji  – 10.03.2016 r. – 72 dni, w okresie świadczeniowym 2016/2017 – wywiad – 9.01.2017 r. – 
przekazanie informacji – 29.03.2017 r. – 79 dni; 3. Inicjały dłużnika M.F. (MOPS OWW i OWD) 
wywiad – 12.04.2016 r. – przekazanie informacji – 28.07.2016 r. – 107 dni; 4. Inicjały dłużnika:  
P.K. (MOPS OWW i OWD) wywiad – 5.09.2016 r. – przekazanie informacji – 6.12.2016 r. – 92 dni. 
65 Jeden z pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych, poza obsługą kadrową MOPS, obsługiwał w zastępstwie sekretariat oraz kasę 
MOPS, a w okresie przejściowym przekazywał informacje dotyczące zakresu czynności 
i wykonywania zadań nowozatrudnionemu pracownikowi. 
66 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy. 
67 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  
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Śląskiemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału.  

 (dowód: akta kontroli str. 28,184, 193, 202, 208, 214. 224, 233, 242, 251, 495) 

W ww. sprawozdaniach rzeczowo-finansowych wykazywano dłużników z terenu 
miasta Sławkowa, dla których MOPS stanowił OWD lub OWD i OWW, bez względu 
na to, czy wierzyciele pobierali świadczenia z funduszu alimentacyjnego w danym 
okresie świadczeniowym oraz czy w okresie sprawozdawczym było prowadzone 
postępowanie wobec danego dłużnika. 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 
alimentacyjnej68 obowiązującej w okresie od 1 czerwca 2005 r. do 30 września 
2008 r.69 

 (dowód: akta kontroli str. 30)  

Kierownik MOPS wyjaśniła, że MOPS analizował (w przypadkach pełnienia 
w stosunku do danego dłużnika roli OWW i OWD) czy podjęcie danej czynności 
wobec dłużnika miało realny wpływ na jego zachowanie, tj. czy w wyniku danego 
działania MOPS dłużnik zaczął spłacać swe zadłużenie alimentacyjne. W ww. 
sprawozdaniach rzeczowo-finansowych nie wykazano jednak żadnych działań 
podjętych wobec dłużników alimentacyjnych, które doprowadziły do wzrostu 
ściągalności należności. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-15, 19-21, 30-31) 

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, gdyż żaden z dłużników nie spełnił przesłanek 
określonych w art. 30 ust. 1 ww. ustawy. 

 (dowód: akta kontroli str. 31) 

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

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli70, wnosi o zapewnienie realizacji wszystkich działań 
wymienionych w ustawie o pomocy wobec dłużników alimentacyjnych, 
w tym z zachowaniem zasady niezwłoczności ich podjęcia. 

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 

                                                                                                                                       
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). 
68 Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm. 
69 Tj. których wierzyciele nie pobierali świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
70 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm., zwana dalej „ustawą o NIK”.  
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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  12  lipca  2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

  
Kontroler  

Stanisław Tarnowski 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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