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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 Anna Loppe, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/79/2018 z dnia 13 marca 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach1, ul. Jana III Sobieskiego,  
42–580 Wojkowice 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Małysza, Kierownik MOPS 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie2 ocenia działalność MOPS w latach 2015-2017 w zakresie 
dochodzenia należności od dłużników alimentacyjnych. 

MOPS nie podjął wobec dłużników alimentacyjnych wielu działań, do których 
podjęcia był zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów3.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

− Niewystosowaniu do dłużników w 20 postępowaniach (na 69 postępowań 
objętych szczegółowym badaniem) wezwań w celu przeprowadzenia z tymi 
dłużnikami wywiadów alimentacyjnych oraz w celu odebrania od nich 
oświadczeń majątkowych, pomimo uprzedniego wydania decyzji o przyznaniu 
osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego bądź otrzymania 
wniosków z innych ośrodków pomocy społecznej o podjęcie działań wobec 
dłużnika, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy; 

− Niewszczęciu 27 postępowań w sprawie uznania dłużników za uchylających się 
od zobowiązań alimentacyjnych, pomimo wystąpienia przesłanki do ich 
wszczęcia (uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego przez 
dłużnika), czym naruszono art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy; 

− Niezobowiązaniu dwóch dłużników do zarejestrowania się we właściwym 
powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne bądź poszukujące pracy, 
pomimo ustalenia, że dłużnicy ci nie regulują swych zobowiązań 
alimentacyjnych z powodu braku zatrudnienia, czym naruszono art. 5 ust. 2  
pkt 1 ustawy o pomocy; 

                                                      
1 Zwany dalej „MOPS”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm., zwana dalej „ustawą o pomocy”. 
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− Niepoinformowaniu właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie 
aktywizacji siedmiu dłużników, pomimo zaistnienia takiego obowiązku, czym 
naruszono art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy; 

− Nieprzekazaniu do biur informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach 
jednego z dłużników z tytułu należności z tytułu świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej, czym naruszono art. 8a 
ustawy o pomocy; 

− Niezachowaniu niezwłoczności4 w podejmowaniu przez MOPS niektórych 
działań wobec dłużników alimentacyjnych, m.in. w zakresie wnioskowania 
do innych ośrodków pomocy społecznej o podjęcie działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, czy też wszczynania postępowań o uznaniu dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 

W konsekwencji stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego5 systematycznie narastał, wynosząc 2.003,28 tys. zł na koniec 
2014 r., a na koniec 2017 r. już 2.852,18 tys. zł (wzrost o 42%). 

Ponadto MOPS w sposób nierzetelny sporządzał sprawozdania rzeczowo-
finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy6 poprzez 
wykazywanie w nich - jako własnych - działań, które zostały zrealizowane przez  
inne ośrodki pomocy społecznej. 

 

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

alimentacyjnych 

Burmistrz Miasta Wojkowice7 w dniu 6 sierpnia 2013 r. upoważnił8 Kierownika 
MOPS m.in. do: podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, 
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji na podstawie ustawy o pomocy oraz 
prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
a także do wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie powołanej wyżej 
ustawy. Upoważnienie zostało wydane zgodnie z art. 8b ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 24, 26) 

MOPS w latach 2015-2017 wypłacił świadczenia alimentacyjne z funduszu 
alimentacyjnego w łącznej wysokości 1.202,56 tys. zł9. Wysokość wypłaconych 
świadczeń z ww. funduszu, wg stanu na 31 grudnia 2017 r., wyniosła (narastająco 
od powstania tego funduszu) 3.939,79 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 29, 66, 102, 143, 192) 

 
 
 

                                                      
4 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. 
5 Kwoty bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
6 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy. 
7 Zwany dalej „Burmistrzem”. 
8 Zarządzeniem nr 157/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika MOPS do wydawania decyzji 
administracyjnych. 
9 W tym 405,68 tys. zł w 2015 r., 408,74 tys. zł w 2016 r. i 388,14 tys. zł w 2017 r. 
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W okresie objętym kontrolą dłużnicy alimentacyjni z tytułu należności głównej 
zwrócili łącznie 230,68 tys. zł, a z tytułu odsetek 78,51 tys. zł. Spłata należności 
głównej nastąpiła głównie w wyniku egzekucji komorniczej sądowej (212,04 tys. zł, 
tj. około 92%), pozostała kwota została uregulowana w drodze wpłaty własnej 
dłużników oraz w wyniku egzekucji administracyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 192) 

Skuteczność dochodzenia zwrotu należności funduszu alimentacyjnego 
od dłużników alimentacyjnych, liczona do rocznych wypłat z tego funduszu, 
wynosiła: 22,5% w 2015 r.; 22,1% w 2016 r. i 12,4% w 2017 r. Stan należności 
z tytułu wypłaconych świadczeń z ww. funduszu10 narastał, wynosząc  
2.003,28 tys. zł na koniec 2014 r.; 2.285,82 tys. zł na koniec 2015 r. (wzrost o 14,1% 
rok do roku); 2.544,72 tys. zł na koniec 2016 r. (wzrost o 11,3% rok do roku)  
i 2.852,18 tys. zł na koniec 2017 r. (wzrost o 12,1% rok do roku). 

 (dowód: akta kontroli, str. 193) 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń (zaliczek alimentacyjnych) na mocy 
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczce alimentacyjnej11 uległ w badanym okresie niewielkiemu zmniejszeniu 
i wynosił 714,38 tys. zł na koniec 2014 r., 706,20 tys. zł na koniec 2015 r. (spadek 
o 1,1% rok do roku), 693,97 tys. zł na koniec 2016 r. (spadek o 1,7% rok do roku) 
i 660,98 tys. zł na koniec 2017 r. (spadek o 4,75% rok do roku). Spadek  
ww. należności nastąpił w związku ze zwrotem należności przez dłużników oraz 
wygaśnięciem części tych należności dłużników. Sama skuteczność dochodzenia 
tych należności pozostawała na bardzo niskim poziomie wynosząc w badanym 
okresie średnio 1%12. 

(dowód: akta kontroli, str. 194-195) 

Koszty działań MOPS podjętych wobec dłużników alimentacyjnych13 w latach  
2015-2017 wyniosły łącznie 81.220,00 zł i zostały pokryte z dotacji budżetu państwa 
(36.354,00 zł, tj. 44,8%) oraz z dochodów własnych (44.866,00 zł, tj. 55,2%). 

(dowód: akta kontroli, str. 195) 

W latach 2015-2017 nie były prowadzone kontrole wewnętrzne, zewnętrzne 
ani audyty, które obejmowałyby działania MOPS wobec dłużników alimentacyjnych.  

 (dowód: akta kontroli str. 206, 398-399) 

Kierownik MOPS podała m.in., że: „(…) ogromnym problemem wpływającym na 
skuteczność egzekucji jest sama postawa rodziców zobowiązanych do płacenia 
alimentów na rzecz swoich dzieci. Bardzo często dłużnicy alimentacyjni uchylają się 
od podjęcia pracy opartej o umowę. W większości przypadków dłużnicy pracują  
"na czarno" i jako organ prowadzący postępowanie, nie mamy możliwości 
zweryfikowania uzyskiwanych przez nich dochodów. Mimo nowelizacji Kodeksu 
Karnego w zakresie zmiany art. 209, która weszła w życie z dniem 31 maja 2017 r., 
ściągalność należności od dłużników alimentacyjnych w Gminie Wojkowice nie 
wzrosła. Wszystkie postępowania prowadzone przez Prokuraturę Rejonową, na 
wnioski skierowane przez gminę, zostały umorzone.  Umorzenie spowodowane było  
 
 

                                                      
10 Bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
11 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.). 
12 W 2015 r. 1,15%, w 2016 r. 0,97% i w 2017 r. 0,94%. 
13 W tym wynagrodzenia. 
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brakiem dochodów dłużnika, a co za tym idzie brakiem możliwości spłacenia 
należności. Jako organ wykonawczy w stosunku do ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w zasadzie nie mamy instrumentów prawnych, które 
umożliwiłyby dogłębne sprawdzenie stanu majątkowego dłużnika alimentacyjnego. 
W przypadku braku zatrudnienia na umowę, a tym samym braku możliwości 
ściągnięcia informacji od odpowiednich instytucji (ZUS, urząd skarbowy), możemy 
się oprzeć jedynie na złożonym przez stronę oświadczeniu”.  

 (dowód: akta kontroli str. 202, 206-207) 

W latach 2015-2017 żadna z osób uprawnionych14 nie złożyła wniosku o podjęcie 
działań wobec dłużnika alimentacyjnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy 
o pomocy. Kierownik MOPS podała, że osoby te były informowane o możliwości 
złożenia wniosku zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem strony internetowej 
MOPS15. Ponadto informacje z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego były 
dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOPS. W ww. okresie nie wystąpiły 
również przypadki umieszczenia osób uprawnionych w pieczy zastępczej. 

(dowód: akta kontroli str. 207-209) 

W okresie objętym kontrolą przyznano świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 
rzecz: 79 osób w 2015 r. (w tym MOPS stanowił OWD i OWW dla 28 osób, 
a wyłącznie OWW dla 51 osób), 66 osób w 2016 r. (w tym MOPS stanowił OWD 
i OWW dla 23 osób, a wyłącznie OWW dla 43 osób) oraz 57 osób w 2017 r. (w tym 
MOPS stanowił OWD i OWW dla 20 osób, a wyłącznie OWW dla 37 osób). 

(dowód: akta kontroli str. 207) 

W oparciu o analizę akt spraw 15 dłużników alimentacyjnych16, 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. Informacje o wysokości zobowiązań 
wynikających z art. 27 ust. 7 pkt. 3 lit. c ustawy o pomocy (z tytułu świadczeń 
wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu 
alimentacyjnym17) były przekazywane na podstawie danych zawartych 
w zaświadczeniach wystawianych przez komorników sądowych o bezskuteczności 
egzekucji świadczeń alimentacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 21, 43-45, 203, 208) 

Liczba dłużników w Gminie Wojkowice pozostawała w badanym okresie 
na podobnym poziomie, wynosząc 135 osób w latach 2015-2016 i 128 osób 
w 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 319) 

 

                                                      
14 Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
15 www.mopswojkowice.pl - zakładka Fundusz Alimentacyjny - zakładka "Postępowanie wobec 
dłużnika alimentacyjnego". 
16 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). 
17 Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 200. 
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W latach 2015-2017 liczba dłużników wobec których działania m.in. MOPS okazały 
się całkowicie nieskuteczne18 pozostawała na zbliżonym poziomie, wynosząc: po 89 
takich dłużników w latach 2015-2016 (66% wszystkich dłużników) i 83 dłużników 
w 2017 r. (65% wszystkich dłużników). W okresie objętym kontrolą jeden dłużnik 
spłacił swoje zadłużenie w całości, a od żadnego dłużnika nie wyegzekwowano 
w drodze egzekucji komorniczej całkowitej spłaty zadłużenia. Wpłat własnych 
stanowiących częściową spłatę zadłużenia dokonało 28 dłużników19. W toku 
egzekucji komorniczej uzyskano część zadłużenia od 35 dłużników w 2015 r.,  
36 dłużników w 2016 r. i 36 dłużników w 2017 r. (tj. odpowiednio 25,9%, 26,6% 
 i 28,3% wszystkich dłużników w danym roku). Ponadto w toku egzekucji 
administracyjnej w 2015 r. uzyskano część zadłużenia od jednego dłużnika.  
W latach 2015-2017 nie dokonywano umorzeń należności dłużnikom, natomiast  
w czterech przypadkach należności te wygasły w związku ze śmiercią dłużnika 
alimentacyjnego.  

(dowód: akta kontroli, str. 200-201) 

Na podstawie badanej próby postępowań prowadzonych w okresie objętym  
kontrolą wobec 24 dłużników alimentacyjnych, w których MOPS był OWD  
(w tym w 12 przypadkach jednocześnie OWW) ustalono, że MOPS podjął 
następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych20: 

a) Pracownicy MOPS przeprowadzili łącznie 10 wywiadów alimentacyjnych oraz 
pobrali od dłużników łącznie 10 oświadczeń majątkowych. Powyższych czynności 
dokonywano w siedzibie MOPS. W sześciu wywiadach alimentacyjnych jako 
przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego podano brak pracy i środków finansowych (60% wszystkich 
wywiadów21), a w czterech wywiadach niewystarczające dochody (40% wszystkich 
wywiadów22); 

b) Na cztery wywiady, w których dłużnicy podali jako przyczynę niełożenia 
na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego niewystarczające 
dochody, w jednym przypadku dłużnik jako źródło dochodów przedstawił  
umowę o pracę na część etatu, w dwóch przypadkach dłużnicy podali inne źródła 
dochodów aniżeli zatrudnienie (świadczenia rentowe, zasiłek dla bezrobotnych), 
a w pozostałym jednym przypadku dłużnik podał jedynie, że wykonuje „prace 
dorywcze”. 

c) MOPS wobec 10 dłużników skierował w okresie od 11 grudnia 2017 r. do 6 marca 
2018 r. do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
niealimentacji, określonego w znowelizowanym z dniem 31 maja 2017 r.23 art. 209  
§ 1 ustawy k.k. 

 (dowód: akta kontroli str. 252-312, 326-381, 406-410) 

W latach 2015-2017 MOPS nie wydał żadnej decyzji o uznaniu dłużnika 
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. MOPS nie występował również  
 

                                                      
18 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). 
19 Dziesięciu w 2015 r. i po dziewięciu w latach 2016-2017. 
20 Dane dotyczą okresów świadczeniowych objętych niniejszą kontrolą NIK. 
21 Dotyczyło to sześciu dłużników. 
22 Dotyczyło to czterech dłużników. 
23 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). 



 

7 

do właściwego Starosty z wnioskami o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika. MOPS nie 
współpracował z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie zgłaszania do kontroli 
dłużników alimentacyjnych zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy  
na pełny etat, ani nie współpracował z administracją skarbową w zakresie 
zgłaszania do kontroli dłużników nieregulujących zobowiązań alimentacyjnych  
z uwagi na niewystarczające dochody24. 

 (dowód: akta kontroli str. 236-237, 322-324) 

Na podstawie badanej próby postępowań25 przeprowadzonych w okresie objętym 
kontrolą wobec 24 dłużników alimentacyjnych, w których MOPS był OWD 
(w tym w 12 przypadkach jednocześnie OWW) 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 27 na 30 spraw (90%) prowadzonych wobec 1926 dłużników, MOPS nie 
wszczął postępowań w sprawie uznania tych dłużników za uchylających się od 
zobowiązań alimentacyjnych, pomimo że uniemożliwili oni przeprowadzenie 
wywiadów alimentacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy 
o pomocy.  

2. W żadnym spośród dwóch postępowań27, w których zgodnie z art. 5 ust. 2  
pkt 1 ustawy o pomocy zaistniał obowiązek zobowiązania dłużników do 
zarejestrowania się w charakterze bezrobotnych albo poszukujących pracy, 
MOPS nie dokonał tych czynności.  

                                                      
24 Np. ograniczone dochody z działalności gospodarczej. 
25 Zbadano łącznie 69 postępowań przeprowadzonych w latach 2015-2017, w tym 44 dotyczących 
dłużników, wobec których MOPS był OWW i OWD oraz 25 dotyczących dłużników, dla których 
MOPS był tylko OWD. 
26 Dłużnicy, dla których MOPS był OWW i OWD: 1) S.A. (nr sprawy 150) odebrał w 2015 r. wezwanie 
i nie stawił się, 2) M. M. (nr sprawy 146) – wezwanie odebrane przez członka rodziny, dłużnik nie 
stawił się, 3) M.T. (nr sprawy 99) – dłużnik dwukrotnie nie stawił się na wezwanie: w związku 
z decyzją z 09.09.2015 oraz ponownie – w związku z decyzją z 28.09.2016, 4) P.W. (nr sprawy 132) 
nie stawił się na wezwanie z 03.07.2015 r., 5) G.M. (nr sprawy 11) dłużnik nie stawił się na wezwanie 
w związku z decyzjami z 17.09.2015 (nr MOPS.8320.19.48.2015.2016 – matka G.K.) i 14.10.2015 
(nr MOPS.8320.18.73.2015.2016 matka J-J.E.), 6) D.S. (nr sprawy 8) dłużnik nie stawił się na 
wezwanie w związku z decyzją z 30.09.2015, 7) M.M. (nr sprawy 25) dłużnik nie stawił się na 
wezwanie z dnia 3.02.2016 w związku z decyzjami z 07.10.2015: Nr MOPS.8320.181.69.2015.2016 
dla M.D. (syn) i Nr MOPS.8320.162.68.2015.2016 dla M.M. (syn), 8) P.M. (nr sprawy 21)  
dłużnik dwukrotnie nie stawił się na wezwanie: w związku z decyzjami: z 14.10.2015 
(Nr MOPS.8320.38.74.2015.2016 dla N.I.) i z 26.08.2015 (Nr MOPS.8320.41.22.2015.2016 dla M.L.) 
oraz ponownie – w związku z decyzjami z 23.09.2016 (Nr MOPS.8320.193.47.24.2016.2017 dla N.K. 
(syn) i z 09.09.2016 (Nr MOPS .8320.41.30.11.2016.2017 dla M.L.), 9) G.Ł (nr sprawy 60) dłużnik 
trzykrotnie nie stawił się na wezwanie: w związku z decyzjami z: 05.10.2015, 14.09.2016 
i 26.10.2017, 10) W.M. (nr sprawy 48): dłużnik dwukrotnie nie stawił się na wezwanie: w związku 
z decyzją z 06.10.2015 oraz ponownie – w związku z decyzją z 15.09.2016, 11) D.A. (nr sprawy 51) 
dłużnik dwukrotnie nie stawił się na wezwanie: w związku z decyzjami z 17.09.2015: 
Nr MOPS.8320.83.46.2015.2016 (C.A. matka) i Nr MOPS.8320.176.47.2015.2016 (D.A. córka) oraz 
ponownie w związku z decyzjami z 20.09.2016: Nr MOPS.8320.83.41.19.2016.2017 (C.A. matka na 
drugą córkę) i Nr MOPS.8320.176.42.18.2016.2017 (D.A. córka). Dłużnicy, dla których MOPS był 
wyłącznie OWD: 1) C.M. (nr sprawy 31) - dwukrotnie nie odebrał wezwania: z 30.03.2016 oraz  
z 05.12.2017, 2) U.T. (nr sprawy 161) – nie odebrał wezwania z 28.07.2016, 3) N.P. (sprawa nr 27) – 
dłużnik nie odebrał wezwania z 08.02.2017, 4) P.M. (nr sprawy 26) - nie odebrał wezwania 
z 28.01.2016, 5) P.S. (nr sprawy 25) – nie stawił się, 6) W.D. (nr sprawy 33) – nie odebrał wezwania 
z 24.01.2017, 7) K.A. (nr sprawy 28) – nie stawił się na wezwanie z 14.04.2016, 8) R.Z. (nr sprawy 
32) – dwukrotnie nie odebrał wezwań z 26.04.2016 oraz z 14.02.2017. 
27 Dłużnik (MOPS – OWW i OWD): S.A. (nr sprawy 150), dłużnik (MOPD – OWD): K.R. (nr sprawy 
24). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. W siedmiu z ośmiu postępowań (w 87,5%)28, w których zgodnie z art. 5 ust. 2 
pkt 2 ustawy o pomocy zaistniał obowiązek poinformowania właściwego 
powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, 
MOPS nie dokonał tych czynności, pomimo że dłużnicy objęci tymi 
postępowaniami nie wywiązywali się ze swoich zobowiązań alimentacyjnych 
z powodu braku zatrudnienia. 

4. W 20 postępowaniach (29% badanej próby) prowadzonych wobec 
11 dłużników alimentacyjnych29 MOPS nie wezwał ich w celu przeprowadzenia 
z nimi wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania oświadczeń majątkowych, 
pomimo uprzedniego wydania decyzji o przyznaniu osobom uprawnionym 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego bądź otrzymania wniosków o podjęcie 
działań wobec tych dłużników, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy 
o pomocy. W trakcie kontroli NIK pracownicy MOPS przeprowadzili wywiady 
alimentacyjne i odebrali oświadczenia majątkowe od dwóch spośród ww. 
dłużników oraz wysłali wezwanie do kolejnego z ww. dłużników (który nie stawił 
się w siedzibie MOPS). 

5. W jednym postępowaniu30 (1,4% badanej próby) MOPS nie przekazał do biur 
informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu dłużnika alimentacyjnego 
wynikającego z tytułu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy, 
pomimo takiego obowiązku określonego w art. 8a ustawy o pomocy. 

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

1. W 13 z 15 objętych badaniem spraw (86,7%), w których MOPS pełnił rolę 
wyłącznie OWW31, z wnioskami do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika, 

                                                      
28 Dłużnicy (MOPS OWW i OWD): 1) S.A. (nr sprawy 150), 2) M.M. (nr sprawy 25). Dłużnicy (MOPS 
– OWD): 1) P.S. (nr sprawy 25), 2) K.R. (nr sprawy 24), 3) W.D. (nr sprawy 33), 4) K.A. (nr sprawy 
28), 5) S.G. (nr sprawy 20). 
29 Dłużnicy (MOPS - OWW i OWD): 1) S.A. (nr sprawy 150) - po wydaniu decyzji z 10.10.2016 r., 
2) M.M. (nr sprawy 146) – po wydaniu decyzji z 16.10.2017 r., 3) M.T. (nr sprawy 99) – po wydaniu 
decyzji z 11.10.2017 r., 4) W.P. (nr sprawy 132) pięciokrotnie: po wydaniu decyzji z: 08.10.2015 
(Nr MOPS.8320.167.72.2015.2016), 11.10.2016 (Nr MOPS.8320.167.74.48.2016.2017 ), 12.10.2016 
(Nr MOPS.8320.195.77.49.2016.2017), 24.08.2017 (Nr MOPS.8320.167.30.19.2017.2018), 
24.08.2017 (Nr MOPS.8320. 195.31.20.2017.2018), 5) G.M. (nr sprawy 11) pięciokrotnie:  
po wydaniu decyzji z: 06.10.2016 (nr MOPS.8320.19.70.45.2016.2017), 03.11.2017 
(nr MOPS.8320.19.77.57.2017.2018), 03.11.2017 (nr MOPS.8320.205.78.58.2017.2018), 19.10.2016 
(nr MOPS.8320.18.80.2016.2017), 04.09.2017 (nr MOPS.8320.18.44.33.2017.2018), 6) D.S.  
(sprawa nr 8) – po wydaniu decyzji z 23.08.2017, 7) P.M. (nr sprawy 21) – po wydaniu decyzji 
z 24.08.2017 (Nr MOPS.8320.41.28.13.2017.2018), 8) W.M. (nr sprawy 48) – po wydaniu decyzji  
z 26.10.2017, 9) D.A. (nr sprawy 51) dwukrotnie: po wydaniu decyzji z 18.08.2017 
Nr MOPS.8320.176.17.4.2017.2018 i decyzji z 21.08.2017 Nr MOPS.8320.83.18.5.2017.2018. 
Dłużnicy (MOPS – OWD): 1) W.D. (nr sprawy 33) - po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec 
dłużnika, który wpłynął do MOPS 29.09.2016, 2) S.G. (nr sprawy 20) - po otrzymaniu wniosku 
o podjęcie działań wobec dłużnika, który wpłynął do MOPS 30.08.2016. 
30 Dłużnik: M.M. (nr sprawy 146) – zaległości z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu 
alimentacyjnego powstały w dniu 1 kwietnia 2016 r. 
31 Decyzje Nr: 1) MOPS.8320.98.25.2015.2016 z 26.08.2015 (wierzyciel J.I.) wysłano wniosek do 
OWD po 111 dniach od uprawomocnienia się decyzji, 2) MOPS.8320.39.26.2015.2016 z 26.08.2015 
(wierzyciel M.M.) wysłano wniosek po 95 dniach, 3) MOPS.8320.138.33.2015.2016 z 03.09.2015 
(wierzyciel A.W.) wysłano wniosek po 110 dniach, 4) MOPS.8320.112.60.2015.2016 z 30.09.2015 
(wierzyciel M.E.) wysłano wniosek po 93 dniach, 5) MOPS.8320.8.67.26.2016.2017 z 05.10.2016 
(wierzyciel F.B.) wysłano wniosek po 78 dniach, 6) MOPS.8320.194.61.32.2016.2017 z 03.10.2016 
(wierzyciel M.P.) wysłano wniosek po 67 dniach, 7) MOPS.8320.106.39.1.2016.2017 z 19.09.2016 
(wierzyciel S.K.) wysłano po 43 dniach, 8) MOPS.8320.174.24.8.2016.2017 z 06.09.2016 (wierzyciel 
D.A.) wysłano po 57 dniach, 9) MOPS.8320.15.20.9.2017.2018 z 21.08.2017 (wierzyciel B.P.) 
wysłano po 222 dniach, 10) MOPS.8320.199.19.7.2017.2018 z 21.08.2017 (wierzyciel R.M) wysłano 
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MOPS wystąpił w terminie od 43 do 231 dni32 po uprawomocnieniu się decyzji 
o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

2. W 27 postępowaniach (39% badanej próby) prowadzonych wobec 15 dłużników 
alimentacyjnych33 MOPS wystosował wezwania do dłużników w celu 
przeprowadzenia z nimi wywiadów alimentacyjnych oraz odebrania od nich 
oświadczeń majątkowych w terminie od 33 do 228 dni od uprawomocnienia  
się decyzji o przyznaniu osobie uprawnionej świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, od wysłania wniosku do komornika sądowego o przyłączenie 
się do postępowania egzekucyjnego bądź od otrzymania wniosku od OWW 
o podjęcie działań wobec dłużnika. 

3. Trzy postępowania w sprawie uznania dłużników za uchylających się  
od zobowiązań alimentacyjnych34 MOPS wszczął po upływie 109, 136 i 151 dni 
od uzyskania informacji zobowiązujących do wszczęcia tych postępowań 
(tj. dotyczących uniemożliwienia przez dłużników przeprowadzenia z nimi 

                                                                                                                                       
po 231 dniach, 11) MOPS.8320.138.2311.2017.2018 z 22.08.2017 (wierzyciel A.W.) wysłano  
po 229 dniach, 12) MOPS.8320.8.47.2.2017.2018 z 05.09.2017 (wierzyciel F.B.) wysłano po 207 
dniach i 13) MOPS.8320.106.13.6.2017.2018 z 16.08.2017 (wierzyciel S.K.) wysłano po 210 dniach 
od uprawomocnienia się decyzji. 
32 W 2015 r. po upływie od 93 do 111 dni, w 2016 r. po upływie od 43 do 78 dni i w 2017 r. po upływie 
od 207 do 231 dni od uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczenia alimentacyjnego. 
33 Dłużnicy (MOPS – OWW i OWD: 1) M.M. (nr sprawy 146) – po 97 dniach od wysłania wniosku do 
komornika sądowego o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 2) M.T. (nr sprawy 99) – 
dwukrotnie: po 99 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 09.09.2015 i po 85 dniach  
po uprawomocnieniu się decyzji z 28.09.2016 r., 3) G.M. (nr sprawy 11) – po 77 dniach  
od uprawomocnienia się decyzji z dnia 17.09.2015 (nr MOPS.8320.19.48.2015.2016), 4) D.S. (nr 
sprawy 8) dwukrotnie: po 93 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 30.09.2015 i po 81 dniach od 
uprawomocnienia się decyzji z 26.09.2016, 5) S.M. (nr sprawy 9) po 93 dniach od uprawomocnienia 
się decyzji, 6) M.M. (nr sprawy 25) po 110 dniach od wysłania wniosku do komornika sądowego 
o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, 7) P.M. (nr sprawy 21) – czterokrotnie:  
po 63 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 14.10.2015 (Nr MOPS.8320.38.74.2015.2016),  
po 110 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 26.08.2015 (Nr MOPS.8320.41.22.2015.2016), po 
52 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 09.09.2016 (Nr MOPS .8320.41.30.11.2016.2017) oraz 
po 39 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 23.09.2016 (Nr MOPS.8320.193.47.24.2016.2017, 
8) G.Ł. (nr sprawy 60) dwukrotnie: po 58 dniach od uprawomocnienia się decyzji z 05.10.2015 i po 
64 dniach po uprawomocnieniu się decyzji z 14.09.2016, 9) D.A. (nr sprawy 51) dwukrotnie: po 
76 dniach od uprawomocnienia się decyzji z: 17.09.2015 Nr MOPS.8320.83.46.2015.2016 
i Nr MOPS.8320.176.47.2015.2016 oraz po 61 dniach po uprawomocnieniu się decyzji z 20.09.2016: 
Nr MOPS.8320.83.41.19.2016.2017 i Nr MOPS.8320.176.42.18.2016.2017. Dłużnicy (MOPS - 
OWD): 1) C.M. (nr sprawy 31) – po 57 dniach od otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec 
dłużnika alimentacyjnego, 2) N.P. (nr sprawy 27) – po 132 dniach od otrzymania ww. wniosku 3) P.S. 
(nr sprawy 25) – trzykrotnie: po 54, 98 i 228 dniach od otrzymania ww. wniosku 4) W.D. (nr sprawy 
33) – trzykrotnie: po 50, 85 i 64 dniach od otrzymania ww. wniosku 5) R.Z. (sprawa nr 32) – 
dwukrotnie - po 35 i 47 dniach od otrzymania ww. wniosku 6) S.G. (sprawa nr 20) – po 33 dniach  
od otrzymania ww. wniosku. 
34 Dłużnicy: 1) H. G. (nr sprawy 30) – nie stawił się na wezwanie z 21.11.2017r.(wezwanie odebrano 
w dniu 22.11.2017), postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych powinno zostać wszczęte w dniu 30.11.2017 r., postępowanie wszczęto 30.04.2018, 
tj. po 151 dniach od dnia uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego 
2) F.D. (nr sprawy 29) – nie stawił się na wezwanie z 29.12.2017r. (wezwanie odebrano w dniu 
03.01.2018), postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych powinno zostać wszczęte w dniu 11.01.2018r., postępowanie wszczęto 
30.04.2018r., tj. po 109 dniach od dnia uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia wywiadu 
alimentacyjnego 3) S.G. (nr sprawy 20) – nie stawił się na wezwanie z 29.11.2017r. (wezwanie 
odebrano 07.12.2017), postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych powinno zostać wszczęte w dniu 15.12.2017r., postępowanie zostało 
wszczęte 30.04.2018, tj. po 136 dniach od dnia uniemożliwienia przez dłużnika przeprowadzenia 
wywiadu alimentacyjnego. 
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wywiadów alimentacyjnych). Postępowania zostały wszczęte w trakcie kontroli 
NIK (w 2018 r.). 

4. W jednym z ośmiu postępowań (12,5%), w których zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 
ustawy o pomocy zaistniał obowiązek poinformowania właściwego 
powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników, 
z postępowań35 (12,5%), MOPS złożył taką informację po upływie 123 dni  
od daty uzyskania informacji, że dłużnik nie może wywiązać się ze swoich 
zobowiązań z powodu braku zatrudnienia. 

 (dowód: akta kontroli str. 252-312, 326-381, 411-413) 

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). 

W odpowiedzi na pytania kontrolera NIK dotyczące przyczyn ww. nieprawidłowości 
Kierownik MOPS wyjaśniła, że nie posiada wiedzy w tym zakresie, wskazując 
jednocześnie, że „(…) pracownik, któremu powierzono wykonywanie obowiązków 
z zakresu obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obecnie przebywa 
na zwolnieniu lekarskim36. (…) Mimo przyjętego przez pracownika zakresu 
czynności, z którego jasno wynika, iż do jego głównych obowiązków należy: 
realizacja obowiązującej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
wraz z rozporządzeniami, (…), współpraca z innymi organami prowadzącymi 
postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, współpraca 
z komornikami sądowymi, sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, z urzędami 
pracy w zakresie prowadzonych aktywizacji zawodowych dłużników 
alimentacyjnych, z prokuratorami rejonowymi w zakresie składanych wniosków 
o ściganie dłużników w związku z uchylaniem się od ciążącego na nich obowiązku 
alimentacyjnego, pracownik nie wykonywał swoich czynności w sposób prawidłowy. 
Nie jestem w stanie wyjaśnić dlaczego tak się stało. (…) Nie wiem co jest przyczyną 
zaniedbań i dlaczego pracownica nie dopełniła obowiązków. Pragnę nadmienić, 
iż jeszcze w trakcie kontroli prowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli, podjęłam 
decyzję o szczegółowej weryfikacji wszystkich spraw z zakresu realizacji ustawy 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wnikliwie sprawdzana jest każda 
sprawa, która została zarejestrowana w podległej mi jednostce. Analizowana jest 
każda czynność, a w przypadku braku działań są one uzupełniane. Ze swojej strony 
mogę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby nieścisłości i braki zostały usunięte 
w przeciągu dwóch miesięcy. Z pełną odpowiedzialnością deklaruję również, 
iż dalsze czynności w sprawach związanych z realizacją ustawy prowadzone  
będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wobec pracownika wyciągnięte 
odpowiednie konsekwencje służbowe”. 

(dowód: akta kontroli str. 382-386) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność MOPS w zbadanym 
obszarze. 

                                                      
35 Dłużnik: P.M. (nr sprawy 26). 
36 Pracownik ten przebywał na zwolnieniu lekarskim od 16 marca 2018 r. do dnia zakończenia 
kontroli NIK. 

Ocena cząstkowa 
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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 pomocy37 według wzorów określonych przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniach w sprawie 
sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów38. Sprawozdania te zostały przekazane Wojewodzie 
Śląskiemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego 
kwartału, tj. zgodnie z ww. przepisami. W ww. sprawozdaniach, z uwagi na brak 
takich wymogów, nie zamieszczano informacji o prowadzonych postępowaniach 
egzekucyjnych oraz o kosztach obsługi działań podejmowanych wobec dłużników 
alimentacyjnych (dane o kosztach wykazywano do końca 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli, str. 64-183, 210, 243, 246) 

Kierownik MOPS wyjaśniła, że w problematycznych kwestiach dotyczących 
postępowania wobec dłużników alimentacyjnych konsultowano się z odpowiednią 
komórką Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

(dowód: akta kontroli, str. 232, 235) 

W części A ww. sprawozdań rzeczowo-finansowych za lata 2015-2017, 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 wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia  
22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej39. Powyższe było zgodnie z pkt 8 objaśnień do wzorów sprawozdań, 
stanowiących załącznik do ww. rozporządzeń. 

(dowód: akta kontroli, str. 232, 235) 

W ww. sprawozdaniach nie wykazano żadnych działań, które w danym okresie 
doprowadziły do wzrostu ściągalności należności. Kierownik MOPS wyjaśniła,  
że MOPS: „(…) stoi na stanowisku, że nie można oceniać skuteczności podjętych 
działań, gdyż tak naprawdę nie jest znana przyczyna nie wywiązywania się  
przez dłużnika z jego zobowiązań”. 

(dowód: akta kontroli, str. 233, 236) 

W latach 2015 - 2017 MOPS nie dokonywał umorzeń należności, o których mowa 
w art. 28 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli, str. 233, 236) 

W ww. sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych 
w ustawie o pomocy złożonych za lata 2015-2017 wykazano, w części zawierającej 
informacje na temat działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych40, działania 
wykonane przez inne ośrodki pomocy społecznej działające jako OWD, w sytuacji 
w której MOPS pełnił jedynie rolę OWW. I tak, w sprawozdaniach tych wykazano 

                                                      
37 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy. 
38 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). 
39 Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm., zwanej dalej „ustawą o zaliczce alimentacyjnej”. 
40 W sprawozdaniach: za 2015 r. - w części G „Informacja na temat podejmowanych działań wobec 
dłużników alimentacyjnych”, za lata 2016-2017 r. - w części F „Informacja na temat liczby dłużników 
alimentacyjnych oraz podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych”. 
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następującą liczbę działań, których MOPS w badanym okresie nie zrealizował: 
przekazanie komornikowi sądowemu informacji pochodzących z wywiadu 
alimentacyjnego oraz odebranych oświadczeń majątkowych (24), zobowiązanie 
dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący 
pracy (52), poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji 
zawodowej dłużnika (58), wszczęcie postępowania w sprawie uznania dłużnika  
za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (78), wydanie decyzji o uznaniu 
dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych (48), złożenie wniosku 
o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika (16). Było to niezgodne z odpowiednio pkt 22 
(obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.) i pkt 17 (obowiązującym od 1 stycznia 
2016r.) objaśnień do rozporządzeń Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów41 i spowodowało nierzetelność tych 
sprawozdań w ww. zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 36, 73, 110-111, 152-153, 195-200, 318-325, 414-
416) 

Kierownik MOPS nie była w stanie wyjaśnić przyczyn ww. nieprawidłowości. 
 (dowód: akta kontroli str. 398-399) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność MOPS w zbadanym 
zakresie. 
 

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 Kontroli42, wnosi o: 

1. Zapewnienie realizacji wszystkich działań wymienionych w ustawie 
o pomocy wobec dłużników alimentacyjnych, w tym z zachowaniem 
zasady niezwłoczności ich podjęcia; 

2. Zapewnienie rzetelnego sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy. 

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 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
41 Z dnia: 21 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 288, poz. 1694), obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. oraz 
z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2324). 
42 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”.  
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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 nadzorujący 
 

Marcin Wesoły 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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