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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 Mariusz Klimontowicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/111/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Marcin Wesoły, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/137/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach1, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marianna Feith, Dyrektor MOPS2. 

(dowód: akta kontroli str.3) 

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 Tychach5 
wnioski o aktywizację zawodową6, jak również w uzasadnionych przypadkach 
wnioskowano do właściwego starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika oraz 
zawiadamiano organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przez dłużnika 
przestępstwa niealimentacji7. 

                                                      
1 Zwany dalej: „MOPS” lub „Ośrodkiem”. 
2 Zwana dalej „Dyrektorem”. 
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 Określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r.,  
poz. 2204 ze zm.), zwanej dalej „k.k.”. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Skuteczność tych działań pozostawała jednak w badanym okresie na niskim 
poziomie, wynosząc średnio około 13%8. W konsekwencji stan należności  
z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego9 systematycznie 
narastał, wynosząc na koniec 2014 r. 18.290,09 tys. zł, a na koniec 2017 r. 
już 26.261,63 tys. zł. 

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

działań wobec dłużników alimentacyjnych, głównie w zakresie wzywania 
dłużników w celu przeprowadzania z nimi wywiadu alimentacyjnego oraz 
odbierania oświadczeń majątkowych; 

− niewezwaniu dłużników w pięciu postępowaniach (8% zbadanych postępowań) 
w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia 
majątkowego, pomimo uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania 
osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowiło 
naruszenie art. 4 ust.1 ustawy o pomocy; 

− niewszczęciu w 11 na 23 przypadków w których zaistniał taki obowiązek (48%) 
postępowań w sprawie uznania dłużników za uchylających się od zobowiązań 
alimentacyjnych, pomimo że uniemożliwili oni przeprowadzenie wywiadów 
alimentacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy.  

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

alimentacyjnych 

Dyrektor Ośrodka w okresie objętym kontrolą posiadał upoważnienie Prezydenta 
Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 2010 r.11 do podejmowania działań wobec dłużników 
alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji,  
o którym mowa w art. 8b i 8c ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli, str.4-5) 

W latach 2015-2017 realizacją zadań określonych w ustawie o pomocy zajmowało 
się trzech pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS12, z czego dwie osoby 
realizowały zadania dotyczące udzielania świadczeń określonych w tej ustawie, 
natomiast jedna osoba prowadziła postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. 
Pracownicy ci posiadali upoważnienia do działania z upoważnienia Prezydenta 
Miasta Tychy udzielone na podstawie art. 8b i 8c ustawy o pomocy. 

(dowód: akta kontroli, str. 42-52 56-57, 473-475) 

 

 

                                                      
8 Skuteczność, obliczana jako stosunek kwot odzyskanych od dłużników alimentacyjnych do kwot 
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynosiła w 12,12% w 2015 r., 13,83% 
w 2016 r. i 13,57% w 2017 r. 
9 Kwoty bez uwzględnienia świadczeń nienależnie pobranych. 
10 W toku niniejszej kontroli NIK przyjęto, że niezwłoczność w podjęciu działań przez MOPS została 
zachowana, w przypadkach ich podjęcia w terminie 30-dni od powstania okoliczności, 
zobowiązujących do ich podjęcia. 
11 Zarządzenie Nr 0151/5/10 z dnia 7 grudnia 2010 r. 
12 Zwanego dalej: „DSR”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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MOPS przy obsłudze działań dotyczących dłużników alimentacyjnych korzystał 
z aplikacji FundAl autorstwa firmy ZETO Katowice Sp. z o.o.13. 

(dowód: akta kontroli, str. 6) 

W latach 2015-2017 nie były prowadzone w MOPS kontrole wewnętrzne, audyty 
oraz kontrole podmiotów zewnętrznych (w tym przez Prezydenta Miasta Tychy) 
w zakresie działań prowadzonych przez MOPS wobec dłużników alimentacyjnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 26-27) 

MOPS w latach 2015-2017 według ewidencji księgowej, wypłacił świadczenia 
alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 10.195.055 zł14, 
natomiast w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z realizacji zadań 
przewidzianych w ustawie o pomocy15 obejmujących ww. okres, podano, że wypłacił 
z tego tytułu łącznie 10.211.026 zł. Różnica w kwocie 15.971 zł pomiędzy 
ww. danymi była spowodowana tym, że w ewidencji księgowej MOPS zwroty 
nienależnie pobranych świadczeń za dany rok, pomniejszały wykonanie wydatków 
na wypłatę świadczeń, natomiast w sprawozdaniach FA kwoty odzyskanych, 
nienależnie pobranych świadczeń, były dodawane do kwot wydatków.  

(dowód: akta kontroli, str. 79, 468-469) 

W kolejnych latach okresu objętego kontrolą zmniejszeniu ulegały kwoty 
wypłacanych przez MOPS świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Według danych 
księgowych kwota wypłaconych w 2015 r. świadczeń alimentacyjnych (w ujęciu rok 
do roku) wyniosła 3.643.433 zł i była niższa od świadczeń wypłaconych w 2014 r. 
o 287.024 zł (o 7,8%), w 2016 r. wyniosła 3.380.325 zł i była niższa od wysokości 
świadczeń wypłaconych w roku poprzednim o 263.108 zł (o 7,2%), a kwota 
ww. świadczeń wypłaconych w 2017 r. wyniosła 3.171.297 zł i była niższa od kwoty 
wypłaconej w 2016 r. o 209.028 zł, tj. o 6,2%. 

(dowód: akta kontroli, str. 79) 

Z kolei z danych16 dotyczących wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego w ujęciu narastającym od chwili powstania tego funduszu17, wynika, 
że dynamika wzrostu łącznych należności z ww. funduszu ulegała obniżeniu. I tak: 
do końca 2015 r. wypłacono 24.511.994 zł, co stanowiło zwiększenie wypłat  
w tym roku o 15,9% w porównaniu do stanu na koniec 2014 r., do końca 2016 r 
wypłacono 27.599.650 zł, co stanowiło zwiększenie o 12,6% w porównaniu do stanu  
z końca roku poprzedniego, natomiast do końca 2017 r. wypłacono 30.462.797 zł, 
co stanowiło zwiększenie kwoty wypłaconych świadczeń o 10,4% w porównaniu 
do stanu na koniec 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli, str. 79, 284-292, 322-330, 399-409, 410-420) 

                                                      
13 W szczególności aplikacja wspomagała pracę MOPS w zakresie: prowadzenia ewidencji osób 
ubiegających się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz uprawnionych do tych świadczeń, 
prowadzenia ewidencji wniosków o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, podejmowania 
i ewidencji decyzji dotyczących ww. świadczeń, przyznawania i wypłaty świadczeń, prowadzenia 
ewidencji wniosków o podjęcie działań wobec dłużników, rejestracji podejmowanych działań  
wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia rozliczeń dłużników alimentacyjnych w zakresie  
ich zadłużenia oraz spłat, rejestracji innych decyzji związanych z obsługą dłużników 
i świadczeniobiorców oraz w zakresie sprawozdawczości statystycznej.  
14 W 2015 r. 3.643.433 zł, w 2016 r. 3.380.325 zł oraz w 2017 r. 3.171.297 zł. 
15 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy, zwanych dalej „sprawozdaniami FA”. 
16 Według danych zawartych w aplikacji FundAl. 
17 W dniu 1 października 2008 r. 
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W okresie objętym kontrolą dłużnicy alimentacyjni zwrócili łącznie 2.394.151 zł, 
w tym: 1.339.898 zł z tytułu należności głównych oraz 1.054.253 zł z tytułu odsetek.  

W wyniku sądowej egzekucji komorniczej uzyskano 2.328.965 zł18, co stanowiło 
97,3 % łącznej kwoty zwróconych przez dłużników świadczeń, a w wyniku wpłat 
własnych dokonanych przez dłużników uzyskano 63.311 zł, co stanowiło 2,6%  
ww. kwoty zwróconych świadczeń. W wyniku egzekucji administracyjnej19 
odzyskano 1.875 zł. 

 (dowód: akta kontroli, str.82, 673-685) 

Uzyskane w wyniku egzekucji komorniczej wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych 
świadczeń (należności główne wraz odsetkami) w poszczególnych latach okresu 
objętego kontrolą ulegały zwiększeniu. I tak: w 2015 r. odzyskano 614.958 zł, 
w 2016 r. 831.391 zł oraz w 2017 r. 882.616 zł. Na zwiększenie ww. kwot 
najistotniejszy wpływ miało zwiększenie wpłat należności z tytułu odsetek20 
natomiast wpłaty z tytułu należności głównych utrzymywały się na podobnym 
poziomie21.  

 (dowód: akta kontroli, str. 82, 464-477) 

Poziom wygaszonych w związku ze zgonami dłużników kwot należności w relacji 
do kwot świadczeń alimentacyjnych wypłaconych w danym roku z funduszu 
alimentacyjnego wynosił: 217.663 zł w 2015 r. (6 %), 251.297 zł w 2016 r. (7,4 %) 
i 273.078 zł w 2017 r. (8,6%). Umorzenia należności dłużników alimentacyjnych 
dokonano wyłącznie w 2015 r. w wysokości 19.977 zł. 

 (dowód: akta kontroli, str.84-85) 

Skuteczność dochodzenia zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych  
(liczona do rocznych wypłat z funduszu alimentacyjnego) w poszczególnych latach 
badanego okresu wynosiła: 12,1 % w 2015 r., 13,8 % w 2016 r. i 13,6 % w 2017 r., 
na którą miał wpływ głównie poziom skuteczności egzekucji komorniczej. Poziom 
skuteczności tej egzekucji w relacji do rocznych wypłat z ww. funduszu w latach 
2015-2017 wynosił odpowiednio: 11,3%, 13,6% i 13,6 %.  

 (dowód: akta kontroli, str.83) 

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń (zaliczek alimentacyjnych) na mocy 
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz zaliczek alimentacyjnych22 ulegał na koniec poszczególnych lat okresu 
objętego kontrolą obniżeniu i wynosił 5.336.903 zł na koniec 2015 r., 5.218.563 zł  
na koniec 2016 r. oraz 5.011.943 zł na koniec 2017 r. Łączne obniżenie stanu 
należności z ww. tytułu wyniosło w tym okresie 474.045 zł. Także i w tym przypadku 
największą skutecznością charakteryzowała się egzekucja komornicza w wyniku 
której zostały wpłacone kwoty należności głównych w wysokości 86.087 zł 
w 2015 r., 67.887 zł w 2016 r. oraz 105.412 zł w 2017 r. Skuteczność dochodzenia 
zwrotu ww. zaliczek pozostawała w całym badanym okresie na niskim poziomie, 
wynosząc 1,6 % w 2015 r., 1,3% w 2016 r. oraz 2% w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str.88-89) 

                                                      
18 Należności główne razem z odsetkami. 
19 Uzyskane wyłącznie w 2015 r. 
20 W 2015 r. 202.469 zł, w 2016 r. 370.510 zł oraz w 2017 r. 452.118 zł. 
21 W 2015 r. 412.489 zł, w 2016 r. 460.881 zł i 2017 r. 430.498 zł. 
22 Po uwzględnieniu kwot zwróconych przez dłużników (należności głównych wraz z odsetkami), 
a także po uwzględnieniu kwot wygaszonych należności dłużników oraz korekt związanych 
z odpisami nienależnie pobranych świadczeń z tytuły wypłaconej zaliczki alimentacyjnej. 
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W okresie objętym kontrolą koszty działań podejmowanych wobec dłużników 
alimentacyjnych (w tym wynagrodzenia), pokryte z dotacji pochodzącej z budżetu 
państwa oraz pokryte z dochodów własnych, ulegały systematycznemu 
zmniejszeniu. Łączne koszty poniesione w 2015 r. na te działania wyniosły 
169.367 zł i były niższe od kosztów poniesionych w 2014 r. o 10.018 zł, w 2016 r. 
wyniosły 150.215 zł i były niższe w porównaniu do kosztów poniesionych w roku 
poprzednim o 19.152 zł oraz w 2017 r. wyniosły 126.111 zł i były niższe od kosztów 
poniesionych w 2016 r. o 24.104 zł. Zmniejszenie łącznych kosztów działań 
podejmowanych wobec dłużników w poszczególnych latach ww. okresu, miało 
związek ze zmniejszeniem kosztów pokrywanych dochodami własnymi, łącznie 
w ww. okresie o 30.499 zł23, podczas gdy zmniejszenie kosztów pokrytych z dotacji 
budżetowej wyniosło łącznie 22.776 zł 24.  

 (dowód: akta kontroli, str.90) 

Dyrektor MOPS w sprawie przyczyn zmniejszenia w ww. latach kosztów działań 
MOPS podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych podała m.in., że: zgodnie 
z art. 31. ust. 3 ustawy o pomocy uprawnionymi do alimentów koszt obsługi zadania 
wynosi 3 % wydatkowanych środków finansowych. Wartość świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego od roku 2014 do 2017 ulegała systematycznemu obniżeniu. 
W 2017 roku w stosunku do roku 2014 była niższa o 19,32 %, analogicznie 
zmniejszeniu podlegało 3 % kosztów obsługi zadania i również w 2017 roku było 
niższe o 19,32 % w stosunku do roku 2014. Jednocześnie w latach 2014-2017 
następował wzrost dotacji Wojewody Śląskiego na realizację świadczeń rodzinnych 
i kosztów obsługi w dziale 852 rozdz. 85215. Realnemu obniżeniu uległy wydatki 
z funduszu płac w latach 2016-2017 w stosunku do lat 2014-2015, ponieważ 
odpowiednio wypłacona została nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna 
pracownikowi, który nabył uprawnienia emerytalne. Pracownik zatrudniony na wolne 
stanowisko urzędnicze otrzymał niższą stawkę zaszeregowania osobistego oraz 
dodatek za staż pracy. Spowodowało to również obniżenie kosztów pracodawcy. 
Ponadto wraz z wzrostem dotacji przekazywanej przez Wojewodę Śląskiego  
na realizację zadań w rozdz. 85212 uległ zmniejszeniu udział środków gminnych 
zaangażowanych do kosztów obsługi. 

(dowód: akta kontroli, str.26, 673-685) 

MOPS w okresie objętym kontrolą, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora (…) 
podejmował wyłącznie działania znajdujące podstawę prawną w obowiązujących 
w tym czasie przepisach ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
natomiast nie podejmował innych działań o innym charakterze mających na celu 
zwiększenie skuteczności dochodzenia zwrotu należności od dłużników 
alimentacyjnych, za wyjątkiem sytuacji w których zaistniała możliwość przyłączenia 
się do egzekucji z majątku dłużnika alimentacyjnego. 

(dowód: akta kontroli, str.26) 

Ośrodek w latach 2015-2017 nie współpracował z: 

− Państwową Inspekcją Pracy w zakresie kontroli dłużników (i ich pracodawców) 
i nie zgłaszał do kontroli dłużników (i ich pracodawców) nieregulujących 
zobowiązań alimentacyjnych z uwagi na ograniczone dochody uzyskiwane 

                                                      
23 W 2015 r. w porównaniu do 2014 r. o 1.407 zł, w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. o 10.259 zł  
oraz w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. o 18.833 zł. 
24 W 2015 r. w porównaniu do 2014 r. o 8.611 zł, w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. o 8.893 zł  
oraz w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. o 5.272 zł. 
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z zatrudnienia na podstawie umów innych aniżeli umowa o pracę na pełny etat 
(część etatu, na podstawie umów zlecenia, umowy o dzieło),  

− administracją skarbową w zakresie zgłaszania do kontroli dłużników 
nieregulujących zobowiązań alimentacyjnych z uwagi na ograniczone 
dochody25, 

zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Ośrodka ze względu na brak umocowań 
prawnych w ustawie o pomocy(…). 

(dowód: akta kontroli, str.37) 

W latach 2015-2017 żadna z osób uprawnionych26 nie złożyła wniosku, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy, tj. o podjęcie przez MOPS działań wobec 
dłużnika alimentacyjnego. Ośrodek informował osoby uprawnione (oraz wszystkie 
osoby zainteresowane) o możliwości złożenia tych wniosków poprzez 
zamieszczanie informacji w gablotach informacyjnych DSR oraz na stronie 
internetowej Ośrodka27 (od marca 2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 33, 207-209) 

W oparciu o analizę akt spraw 15 dłużników alimentacyjnych28, w których MOPS 
pełnił rolę wyłącznie organu właściwego wierzyciela29, stwierdzono, że zgodnie  
z art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy we wszystkich przypadkach MOPS wystąpił  
do organów właściwych dłużnika30 z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika. 
W 14 przypadkach z ww. wnioskami wystąpiono w terminie od 8 do 49 dni przed 
uprawomocnieniem się decyzji o przyznaniu świadczenia wierzycielowi, a w jednym 
przypadku31 z wnioskiem wystąpiono po 97 dniach od daty uprawomocnienia się 
ww. decyzji, co szczegółowo przedstawiono w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 
Wszystkie ww. wnioski zawierały informacje określone w art. 27 ust. 7 ustawy 
o pomocy.  

(dowód: akta kontroli, str. 443-444.) 

MOPS w okresie objętym kontrolą wydał decyzje przyznające prawo do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego: 765 osobom w 2015 r., 684 osobom w 2016 r. oraz  
647 osobom w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str.29) 

MOPS jako OWW przekazywał w pismach kierowanych do dłużników 
alimentacyjnych oraz do OWD informacje, o których mowa w art. 27 ust 7 ustawy 
o pomocy. Dane dotyczące wysokości zobowiązań dłużników podawane były  
na podstawie zaświadczeń o bezskuteczności egzekucji wystawianych przez 
organy egzekucyjne. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-41, 443-444) 
Na podstawie próby spraw pięciu największych dłużników alimentacyjnych w Gminie 
Tychy32, których zadłużenie łączne z tytułu określonego w art. 28 ust.1. pkt 2 ustawy 

                                                      
25 W tym uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej. 
26 Osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. 
27 http://www.mops.tychy.pl/main/index.html 
28 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). 
29 Zwanego dalej „OWW”. 
30 Zwanych dalej „OWD”. 
31 Wierzyciel P.M., dłużnik M.R. 
32 Według stanu na 31 grudnia 2015 r. 
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o pomocy, tj. z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosiło 148.624,26 zł (dla których 
MOPS stanowił OWW), stwierdzono, że Ośrodek podjął działania na podstawie  
art. 8 a ustawy o pomocy polegające na przekazaniu do biur informacji 
gospodarczej33 informacji o zobowiązaniach ww. dłużników wynikających z tytułów, 
o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli, str.99-112) 

W latach 2015-2017 w Gminie Tychy wzrosła liczba dłużników alimentacyjnych 
z 959 osób w 2015 r. do 1.006 osób w 2016 r. i 1.062 osób w 2017 r. W okresie tym: 

− trzech dłużników spłaciło swoje zadłużenie w całości poprzez dokonanie wpłat 
własnych34 oraz 46 dłużników spłaciło częściowo swoje zadłużenie35; 

− w wyniku egzekucji komorniczej 85 dłużników36 spłaciło całość swojego 
zadłużenia, natomiast postępowanie to umożliwiło wyegzekwowanie części 
zadłużenia łącznie od 952 dłużników37; 

− w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej w badanym okresie nie 
uzyskano żadnych wpłat pokrywających w całości zadłużenie, natomiast 
w 2015r. od dwóch dłużników wyegzekwowano część zadłużenia w tym trybie; 

− MOPS w 2015 r. wobec jednego dłużnika dokonał całkowitego umorzenia 
należności, natomiast nie dokonywał umorzeń częściowych zadłużenia,  

− 269 wierzycieli dłużników38, będących dotychczas osobami uprawnionymi nie 
uzyskało świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozliczeniowy, 
co stanowiło w poszczególnych latach badanego okresu odpowiednio 8,3%, 
9,1% oraz 9,1% łącznej liczby dłużników alimentacyjnych. Głównymi 
przyczynami nieuzyskania w badanym okresie przez wierzyciela (osobę 
uprawnioną) tych świadczeń było w ponad 90% przypadków niespełnione 
kryterium dochodowe oraz niespełnione warunki przyznania świadczenia. 

 (dowód: akta kontroli, str. 97-98) 

W wyniku badania próby obejmującej sprawy 27 dłużników alimentacyjnych  
w trzech okresach świadczeniowych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/201839 
stwierdzono m.in., że:  

a/ Pracownicy MOPS przeprowadzili łącznie 13 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 alimentacyjnego40 
oraz były rzetelnie wypełnione. W żadnym z badanych oświadczeń majątkowych  
nie wykazano składników majątkowych. W 11 wywiadach alimentacyjnych jako 
                                                      
33 Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor), Krajowe Biuro Informacji 
Gospodarczej S.A. (KBIG SA ), Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
(KRDBIG SA), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (ERIF) oraz do Krajowej Informacji Długów 
Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej  SA (KIDT SA).  
34 Dwóch dłużników w 2015 r. i jeden dłużnik w 2016 r. 
35 33 osoby w 2015 r., 9 osób w 2016 r. oraz 4 w 2017 r. 
36 20 osób  2015 r., 35 osób w 2016 r. i 30 osób w 2017 r. 
37 271 osób w 2015 r., 304 osób w 2016 r. i 377 osób w 2017 r. 
38 80 osób w 2015 r., 92 osób w 2016 r. i 97 osób w 2017 r. 
39 Łącznie 62 postępowań. 
40 Dz. U. Nr 73, poz. 395. 
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przyczynę niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia 
alimentacyjnego podano brak pracy (85% wszystkich wywiadów), a w dwóch 
wywiadach niewystarczające dochody (15% wszystkich wywiadów). 

b/ W dwóch wywiadach alimentacyjnych, w których dłużnicy podali jako przyczynę 
niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do świadczenia niewystarczające 
dochody, ich zadeklarowanymi źródłami dochodów była umowa o dzieło oraz 
działalność gospodarcza. 

c/ MOPS, w ww. 11 przypadkach podania przez dłużników braku pracy  
jako przyczyny niełożenia alimentów, w siedmiu przypadkach wystosował 
do Powiatowego Urzędy Pracy w Tychach wnioski o ich aktywizację zawodową, 
w dwóch przypadkach takiego wniosku nie złożono z uwagi na regulacje zawarte 
w art. 5a ust. 2 ustawy o pomocy, a w pozostałych dwóch przypadkach wniosków 
takich nie złożono z uwagi na niezarejestrowanie się dłużników w PUP, pomimo 
takiego zobowiązania nałożonego przez MOPS. 

d/ Ostateczne decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań 
alimentacyjnych zostały wydane przez MOPS wobec sześciu osób.  

e/ Wobec dwóch z sześciu ww. dłużników, do właściwego starosty wystosowano 
wnioski o zatrzymanie prawa jazdy41. W pozostałych czterech przypadkach MOPS 
takich wniosków nie wystosował, z uwagi na ustalenie, iż dłużnicy ci nie posiadają 
uprawnień do prowadzenia pojazdów.  

f/ MOPS w ww. sześciu przypadkach, wystosował do organów ścigania 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji, określonego 
w art. 209 § 1 k.k. W przypadku jednego z zawiadomień, prokurator odmówił 
wszczęcia dochodzenia42, w jednym przypadku prokurator wszczął lecz następnie 
umorzył dochodzenie43, w jednym przypadku zostało wszczęte dochodzenie 
i sprawa została skierowana sądu44, w jednym przypadku zostało wszczęte 
dochodzenie45 oraz w dwóch pozostałych przypadkach MOPS do czasu 
zakończenia kontroli NIK nie dysponował informacjami o sposobie rozpoznania 
złożonych zawiadomień. 

(dowód: akta kontroli, str. 498-672) 

W okresie objętym kontrolą do MOPS wpłynęło jedno odwołanie od decyzji 
o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 
W powyższej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach46 
orzekło, ze względu na nieskuteczne doręczenie dłużnikowi zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania w sprawie (tj. doręczenie tego zawiadomienia 
w uregulowanym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego47 trybie zastępczym), o uchyleniu decyzji w całości i przekazaniu 
sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. 

(dowód: akta kontroli, str.39-40) 

                                                      
41 Wnioski złożono w przypadku : dłużnika L.P. w dniu 2 lutego 2016 r., L.D w dniu 5 sierpnia 2016 r. 
42 Dłużnik F.P. 
43 Dłużnik K.P.  
44 Dłużnik L.D. 
45 Dłużnik M.R. 
46 Zwane dalej: „SKO”. 
47 Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., zwana dalej „k.p.a.” 
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MOPS wystosowywał wnioski do zakładów karnych z prośbą o podanie informacji 
o okresie odbywania kary pozbawienia wolności oraz aktywności zawodowej 
osadzonych dłużników alimentacyjnych. Nie występowano natomiast z wnioskami 
o aktywizację zawodową tych dłużników z uwagi na, jak podała Dyrektor MOPS, 
brak podstawy prawnej w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str.33) 

Na podstawie informacji otrzymanych z ośmiu zakładów karnych do których 
skierowano pisma o udzielenie informacji48 o dłużnikach alimentacyjnych 
z najwyższymi kwotami zadłużenia wobec Gminy Tychy (według stanu na  
31 grudnia 2017 r. ) ustalono, że czterech dłużników było zatrudnionych odpłatnie, 
a ich wynagrodzenie było objęte egzekucją komorniczą, czterech dłużników  
było zatrudnionych nieodpłatnie, a jeden nie wykonywał pracy ze względu na stan 
zdrowia. 

(dowód: akta kontroli, str.130-138, 422-442) 

Na podstawie ww. badanej próby postępowań przeprowadzonych w okresie objętym 
kontrolą wobec 27 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 pięciu49 z 62 badanych postępowań (8%) nie wezwano dłużników w celu 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego, 
pomimo uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania osobom uprawnionym 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, co stanowiło naruszenie art. 4 ust.1 ustawy 
o pomocy. 

2. W 11 przypadkach50 (na 23 w których zaistniał taki obowiązek, tj. w 48%) MOPS 
nie wszczął postępowań w sprawie uznania dłużników za uchylających się 
od zobowiązań alimentacyjnych, pomimo że uniemożliwili oni przeprowadzenie 
wywiadów alimentacyjnych, co stanowiło naruszenie art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy.  

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

1. W jednym przypadku na 15 badanych, w których MOPS pełnił rolę wyłącznie 
OWW, z wnioskiem do OWD o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego 
wystąpiono w terminie 97 dni51 po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu osobie 
uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

                                                      
48 Na podstawie art. 29 ust.1 pkt 2 lit. f oraz art. 40 ust.7 ustawy o NIK. 
49 Dłużnicy: D.G. sprawa A.1.2. (uprawomocnienie się decyzji: 04.02.2016r.), C.K. sprawa A.1.4. 
(uprawomocnienie się decyzji: 29.12.2015r.), W.R. sprawa A.1.9 (uprawomocnienie się decyzji: 
16.02.2016r.), S.T. sprawa A.1.11 (uprawomocnienie się decyzji: 10.03.2016r.), F.P. sprawa A.1.12 
(uprawomocnienie się decyzji: 29.03.2016r.). 
50 Dłużnicy: L.P. (wezwanie z 20.06.2016r., dłużnik nie stawił się), C.K. (wezwanie z 24.03.2017r. 
dłużnik nie stawił się), P.D. (wezwanie z 29.06.2016r. dłużnik nie stawił się), S.T. (wezwanie 
z 29.03.2017r. dłużnik nie stawił się), K.K. (wezwanie z 19.02.2016r. dłużnik nie stawił się), D.K. 
(wezwanie z 12.08.2016r. dłużnik nie stawił się), W.S. (wezwanie z 12.05.2016r. dłużnik nie stawił 
się, kolejny okres świadczeniowy: wezwanie z 03.02.2016 r. dłużnik nie stawił się), R.G. 
(01.06.2016r. dłużnik odmówił przeprowadzenia wywiadu), W.W. (wezwanie z 08.06.2016r. dłużnik 
nie stawił się, kolejny okres świadczeniowy: wezwanie z 03.02.2017r. dłużnik nie stawił się). 
51 Wierzyciel: P.M., dłużnik: M.R.. 
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2. W 16 postępowaniach52 MOPS wystosował w badanych okresach 
świadczeniowych wezwania do dłużników w celu przeprowadzenia z nimi wywiadów 
alimentacyjnych oraz odebrania od nich oświadczeń majątkowych w terminie  
od 67 do 435 dni od uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu osobie uprawnionej 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego bądź od dnia otrzymania wniosku  
od OWW o podjęcie działań wobec dłużnika. 

(dowód: akta kontroli, str. 498-589) 

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). 

Zarówno Zastępca Kierownika DSR, któremu powierzono wykonywanie czynności 
wobec dłużników alimentacyjnych, jak i Kierownik DRS wyjaśnili, że główną 
przyczyną nieprawidłowości była ograniczona obsługa kadrowa w stosunku do ilości 
obowiązków nałożonych ustawą o pomocy. 

(dowód: akta kontroli, str. 445-477) 

NIK nie podziela ww. wyjaśnień z uwagi na spoczywający na kierownictwie MOPS 
obowiązek zorganizowania pracy Urzędu w sposób gwarantujący niezwłoczną 
(tj. zgodną z ww. przepisami k.p.a. i ustawy o pomocy) realizację wszystkich 
ww. zadań. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność MOPS w zbadanym 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 pomocy53 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 alimentów54. 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. 254-421) 

Dyrektor MOPS podała, że Ośrodek nie występował pisemnie do Wojewody lub  
do  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  o  objaśnienia  oraz  instrukcje  

 

                                                      
52 Dłużnicy: L.P. (188, 137 i 180 dni), D.P.(435 dni), P.D.(120 dni), C.K. (120 i 121 dni)F.P. (123 dni), 
P.B. (67 dni), C.M. (105,122 dni), S.T. (100 i 149 dni),W.R. (105 dni), J.S. (151 dni), F.P. (86 dni). 
53 o których mowa w art. 31 ust 4 tej ustawy. 
54 Z dnia: 21 grudnia 2011 r. (Dz. U. Nr 288, poz. 1694), obowiązującym do 31 grudnia 2015 r.;  
21 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2324), obowiązującym do 30 września 2017 r. i 28 września 
2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1812) obowiązującym od dnia 1 października 2017 r. 
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dotyczące sposobu wypełnienia sprawozdań. Prowadzono konsultacje telefoniczne 
z pracownikiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, podanego do kontaktu, 
w ramach danego sprawozdania.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-41) 

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 
alimentacyjnej55. Powyższe było zgodnie z pkt 8 objaśnień do wzorów sprawozdań, 
stanowiących załącznik do ww. rozporządzeń. 

 (dowód: akta kontroli, str. 7-41, 257- 420) 

NIK pozytywnie ocenia 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 Kontroli56, 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 o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

 

 

 

 

                                                      
55 Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zm. 
56 Dz. U. z 2017 r., poz.524 ze zm. 
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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 
 

Mariusz Klimontowicz 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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