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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 Kontrolę przeprowadzili: 
− Magdalena Śleziak - Inspektor kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia

nr LKA/110/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. 

− Marcin Wesoły - Główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia nr LKA/138/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach1, ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy 

 Kierownik 

jednostki 
kontrolowanej 

Katarzyna Ptak - Dyrektor Urzędu2 
 [Dowód: akta kontroli str. 3] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości3, 
poprawność działań podjętych przez Urząd w latach 2015-2017 wobec osób 
bezrobotnych oraz wobec osób poszukujących pracy będących dłużnikami 
alimentacyjnymi. 

W okresie objętym kontrolą Urząd terminowo ustalał tzw. profile pomocy i tworzył 
indywidualne plany działania4, a także wyznaczał i egzekwował terminy kontaktów 
dłużników alimentacyjnych z Urzędem celem potwierdzenia ich gotowości do 
podjęcia pracy, przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy. Skuteczność 
działań w zakresie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych pozostawała 
jednak na niskim poziomie. 

Nieprawidłowość stwierdzono w obszarze współpracy PUP z ośrodkami pomocy 
społecznej5. Polegała ona na nieinformowaniu właściwych OPS o odmowie  
przyjęcia przez dłużników alimentacyjnych propozycji odpowiedniego zatrudnienia 
lub innej formy pomocy (bez uzasadnionej przyczyny), pomimo takiego  
obowiązku określonego w art. 5 ust. 4 w związku z art.5 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia  
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów6. Zaniechanie to 
uniemożliwiało podejmowanie przez te ośrodki kolejnych działań przewidzianych 
ustawą o pomocy, celem wyegzekwowania od nich należnych świadczeń 
alimentacyjnych.  
 

                                                      
1 Zwany dalej: „Urzędem” lub „PUP”. 
2 Zwana dalej „Dyrektorem” - powołana na stanowisko Dyrektora PUP z dniem 11 lutego 2009 r. (do nadal). 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
4 Zwane dalej: „IPD”, 
5 Zwanymi dalej „OPS”. 
6 Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm., zwanej dalej „ustawą o pomocy”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Informowanie OPS (organów właściwych dłużnika) o wyrejestrowaniu 
dłużnika alimentacyjnego z ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy 

Liczba dłużników alimentacyjnych objętych wnioskami OPS skierowanymi do PUP 
o ich aktywizację zawodową kształtowała się na podobnym poziomie, wynosząc:  
128 osób w 2015 r., 93 osoby w 2016 r. i 102 osoby w 2017 r. Osoby te 
zarejestrowane były w PUP w poszczególnych latach 2015-2017 bądź jako osoby 
bezrobotne (115 osób w 2015 r., 84 osób w 2016 r. i 90 osób w 2017 r.) bądź jako 
osoby poszukujące pracy (odpowiednio: 13, 9 i 12 osób).  

Relacja liczby dłużników alimentacyjnych wyrejestrowanych z ewidencji osób 
bezrobotnych do liczby dłużników alimentacyjnych ujętych w tej ewidencji w danym 
roku kształtowała się na poziomie: 74% w 2015r. (spośród 115 dłużników 
wyrejestrowano 85 osób), 65% w 2016 r. (spośród 84 dłużników wyrejestrowano  
55 osób) i 84% w 2017 r. (spośród 90 dłużników wyrejestrowano 76 osób). 
W przypadku dłużników alimentacyjnych wyrejestrowanych z ewidencji osób 
poszukujących pracy relacja ta wynosiła: 69% w 2015 r. (spośród 13 dłużników 
wyrejestrowano dziewięć osób), 89% w 2016 r. (spośród dziewięciu dłużników 
wyrejestrowano osiem osób) i 75% w 2017 r.(spośród dwunastu wyrejestrowano 
dziewięciu dłużników). 

Głównymi przyczynami wykreślenia dłużników alimentacyjnych z ewidencji  
osób bezrobotnych było: niepotwierdzenie gotowości do pracy (40 przypadków  
w 2015 r., 19 przypadków w 2016 r. i 26 przypadków w 2017)7 oraz podjęcie  
pracy niesubsydiowanej (35 przypadków w 2015 r., 26 przypadków w 2016 r.  
i 30 przypadków w 2017 r.)8. Powodem wyrejestrowania dłużników alimentacyjnych 
z ewidencji osób poszukujących pracy było m.in. niepotwierdzenie przez dłużników 
zainteresowania pomocą określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i rynku pracy9 (dwa przypadki w 2016 r.10 oraz dwa przypadki 
w 2017 r.11) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby poszukującej pracy (dwa 
przypadki w 2015r., trzy przypadki w 2016 r. i jeden w 2017 r.)12. 

[Dowód: akta kontroli - str.  16-18] 

Urząd z OPS z terenu swojej właściwości zawarł w 2013 r.13 porozumienia  
w sprawie udostępniania danych osobowych pomiędzy jednostkami korzystającymi 
z platformy komunikacyjnej SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma 
Elektroniczna14). Platforma ta umożliwiała dwukierunkową wymianę danych 
w postaci elektronicznej o wspólnych beneficjantach PUP i OPS, w tym w zakresie 
informacji o przebiegu aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych (włącznie 
z informacjami o złożonych propozycjach pracy oraz ewentualnych odmowach ich 
przyjęcia). Elektroniczna platforma komunikacyjna SEPI nie zapewniała jednak 
uzyskania przez OPS informacji o przypadkach wyrejestrowania dłużników 

                                                      
7 Co stanowiło odpowiednio  47%, 34,5% i 34,2% łącznych powodów wyłączenia dłużników alimentacyjnych z ewidencji 
bezrobotnych w latach 2015-2017. 
8 Co stanowiło odpowiednio  41%, 47% i 39% łącznych powodów wyłączenia dłużników alimentacyjnych z ewidencji 
bezrobotnych w latach 2015-2017. 
9 Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm., zwana dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”. 
10 Co stanowiło 25 % z ogółu wyłączonych z ewidencji poszukujących pracy dłużników w 2016 r. 
11 Co stanowiło 22,2 %  z ogółu wyłączonych z ewidencji poszukujących pracy dłużników w 2017 r. 
12 Co stanowiło odpowiednio  22,2%, 37,5% i 11% łącznych powodów wyłączenia dłużników alimentacyjnych z ewidencji osób 
poszukujących pracy w latach 2015-2017. 
13 W dniu 6 września 2013 r. PUP zawarł porozumienia w sprawie udostępnienia danych osobowych z sześcioma 
następującymi OPS tj. w: Tychach, Lędzinach, Bieruniu, Bojszowach, Chełmie Śląskim, Imielinie. 
14 Oprogramowanie oferowane przez firmę Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, którego wdrożenie w jednostkach samorządu 
terytorialnego było dobrowolne. 
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alimentacyjnych z ewidencji osób bezrobotnych bądź poszukujących pracy  
z uwagi na brak funkcjonalności umożliwiającej automatyczne informowanie jej 
użytkowników o dokonywanych zmianach w bazie w określonym zakresie, w tym 
o dokonaniu zmiany polegającej na wyrejestrowaniu danego dłużnika. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 10-15, 19-60, 63] 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie informował właściwych OPS o przypadkach 
wyrejestrowania dłużników alimentacyjnych z ewidencji osób bezrobotnych 
(w zakresie przyczyn innych niż wymienione w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy, 
co szczegółowo opisano w sekcji Ustalone nieprawidłowości) bądź osób 
poszukujących pracy. Dyrektor podała, że PUP nie informował OPS o ww. 
przypadkach wyrejestrowania dłużników alimentacyjnych, ponieważ żaden przepis 
nie nakładał takiego obowiązku. Ponadto Dyrektor wskazała, że pracownicy OPS 
mieli dostęp do tych informacji poprzez platformę informacyjną SEPI. NIK wskazuje, 
że zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora PUP, w obowiązujących w okresie  
objętym kontrolą regulacjach prawnych, nie ustanowiono zobowiązania PUP 
do przekazywania ww. danych do OPS. 

[Dowód: akta kontroli – str. 61-66] 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość polegającą na 
nieinformowaniu przez Urząd właściwych OPS, pomimo takiego obowiązku 
wynikającego z art. 5 ust. 4 w związku z art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy, 
o odmowie przyjęcia przez dłużników alimentacyjnych (bez uzasadnionej przyczyny) 
propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy. W okresie objętym 
kontrolą dokonano dwóch wyrejestrowań dłużników alimentacyjnych15 (objętych 
wnioskami OPS o aktywizację zawodową), którzy odmówili, bez uzasadnionej 
przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy pomocy. 
O powyższym Urząd, pomimo istnienia ww. ustawowego obowiązku, nie 
poinformował właściwych OPS, czym uniemożliwił podjęcie przez nie kolejnych 
działań przewidzianych ustawą o pomocy, mających na celu wyegzekwowanie 
od tych dłużników należnych świadczeń.  

Dyrektor podała, że w jej ocenie ww. obowiązek był realizowany gdyż każdy  
OPS posiadał pełny dostęp do informacji o wyrejestrowaniach dłużników  
za pośrednictwem platformy komunikacyjnej SEPI.  

 [Dowód: akta kontroli – str. 61-66] 

NIK nie podziela wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ponieważ elektroniczna 
platforma komunikacyjna SEPI nie zapewniała uzyskania informacji przez OPS 
o ww. przypadkach wyrejestrowania dłużników alimentacyjnych z ewidencji osób 
bezrobotnych z uwagi na brak funkcjonalności umożliwiającej automatyczne 
informowanie jej użytkowników o dokonywanych zmianach w bazie w określonym 
zakresie, w tym o dokonaniu zmiany polegającej na wyrejestrowaniu danego 
dłużnika. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 61-66] 

2. Działania prowadzone przez PUP wobec dłużników alimentacyjnych 

W poszczególnych latach objętych kontrolą liczba dłużników alimentacyjnych 
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne wynosiła: 

- w 2015 r. 115 osób, w tym dla trzech osób ustalono I profil pomocy (2,6%), dla 69 
osób ustalono II profil pomocy (60%), dla 39 osób ustalono III profil pomocy (34%), 
a dla pozostałych czterech osób nie ustalono profilu pomocy (3,4%); 

                                                      
15 Jedno w 2015 r. i jedno w 2017 r. 
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- w 2016 r. 84 osób, w tym dla jednej osoby ustalono I profil pomocy (1,2%), dla  
47 osób ustalono II profil pomocy (56%), dla 33 osób ustalono III profil pomocy 
(39,2%), a dla pozostałych trzech osób nie ustalono profilu pomocy (3,6%); 

- w 2017 r. 90 osób, w tym I profilu pomocy nie ustalono dla żadnej osoby, dla 55 
osób ustalono II profil pomocy (61,1%), dla 31 osób ustalono III profil pomocy 
(34,4%), a dla pozostałych czterech osób nie ustalono profilu pomocy (4,5%). 

 [Dowód: akta kontroli – str. 16-18, 80-81] 

Badanie próby 20 dłużników alimentacyjnych16 objętych wnioskami ośrodków 
pomocy społecznej o ich aktywizację zawodową17 wykazało, że wszyscy ci dłużnicy 
byli zarejestrowani w PUP przed wpływem wniosku o aktywizację, w tym 17 osób 
zarejestrowanych było jako osoby bezrobotne, a trzy jako osoby poszukujące 
pracy18. 

[Dowód: akta kontroli – str. 115-384, 232-236, 260-264] 

Spośród ww. 20 dłużników alimentacyjnych, profil pomocy został ustalony dla  
18 z nich, dla pozostałych dwóch osób posiadających status osób poszukujących 
pracy19 profilu nie ustalono zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4a i art. 33 ust. 2b ustawy 
o promocji zatrudnienia. Ww. 18 dłużnikom ustalono następujące profile pomocy20: 
w przypadku jednego dłużnika – I profil pomocy21, w przypadku 12 dłużników -  
II profil pomocy22 i w przypadku pozostałych 5 dłużników – III profil pomocy23. Profile 
pomocy były ustalane w terminie od jednego do 27 dni od dnia zarejestrowania 
dłużnika w PUP, tj. zgodnie z art. 32 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia. 
W jednym przypadku profil pomocy został ustalony po 92 dniach od dnia 
zarejestrowania dłużnika, co wynikało z braku możliwości jego wcześniejszego 
ustalenia z uwagi na przebywanie dłużnika na zwolnieniu lekarskim24. Średnia liczba 
dni od dnia rejestracji dłużnika w PUP do ustalenia profilu pomocy wynosiła 14 dni.  

[Dowód: akta kontroli – str. 115-384, 385-387] 

Podczas ustalania profilów pomocy dziewięciu dłużników jako główny powód 
rejestracji w PUP podało chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, sześciu 
dłużników wskazało na możliwość uzyskania pomocy w podjęciu odpowiedniej 
pracy, dwóch dłużników - na ubieganie się o pomoc w ośrodku pomocy społecznej 
oraz jeden dłużnik - na chęć uzyskania pomocy z urzędu pracy w formie stażu  
bądź szkolenia. Jednocześnie dziesięciu dłużników podało, że może podjąć pracę 
od zaraz, czterech, że od zaraz, ale pod pewnymi warunkami, a pozostałych 
czterech nie było w stanie określić możliwego terminu podjęcia przez nich pracy. 

 [Dowód: akta kontroli – str.115-348] 

                                                      
16 czterech dłużników wybranych w drodze doboru celowego w toku prowadzonej równolegle kontroli w MOPS w Tychach oraz 
pierwszych 16 dłużników objętych wnioskami o ich aktywizację zawodową złożonymi przez inne gminy/ośrodki pomocy 
społeczne według rejestru wpływu wniosków od dnia 1 październik 2015 r. 
17 W przypadku dwóch dłużników dwukrotnie wpłynęły wnioski z OPS o ich aktywizację zawodową (dłużnicy: A.Ja.: pierwszy 
wniosek OPS – został ustalony II profil pomocy, drugi wniosek OPS został ustalony III profil pomocy; dłużnik J.K.: pierwszy 
wniosek OPS – został ustalony III profil pomocy, drugi wniosek OPS – został ustalony II profil pomocy) 
18 z czego jeden dłużnik D.P. w momencie wpływu wniosku a aktywizację zawodową posiadał status osoby poszukującej 
pracy, a następnie po upływie 120 dni zyskał status osoby bezrobotnej (z uwagi na wcześniejsze nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo dłużnik mógł uzyskać status osoby bezrobotnej dopiero po upływie 120 dni od dnia 3 stycznia 2017 r.). 
19 Dłużnicy K.H. i I.G. 
20 Dane podano według profili ustalonych bezpośrednio przed wpływem wniosku o aktywizację zawodową albo bezpośrednio 
po jego wpływie. W przypadku wpływu dwóch wniosków o aktywizację zawodową dotyczących jednego dłużnika podano profil 
pomocy określony przy wpływie do PUP pierwszego wniosku. 
21 Dłużnik M.G. Przy kolejnym ustalaniu profilu dokonano zmiany na profil III. 
22 W przypadku dłużnika A.Ja. przy kolejnym ustalaniu profilu dokonano zmiany na profil III, w przypadku dwóch dłużników 
H.K. i J.B. przy ponownym ustalaniu profili, pozostawiono profil II. 
23 Z czego u trzech dłużników ponownie ustalono profil pomocy tj. w przypadku dwóch dłużników alimentacyjnych zmieniono 
przy następnym ustalaniu profil pomocy tj. G.N III/II/II i J.K.III/II; natomiast u dłużnika M.J. przy następnym ustalaniu profilu 
pomocy ustalono ponownie III. 
24 Dłużnik G.N. przebywał na zwolnieniu lekarskim w terminach: od 13 października 2015r. do 10 stycznia 2016r., od 18 lutego 
2016r. do 3 maja 2016r., od 31 października 2016r. do 28 stycznia 2017r. 
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PUP zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia przygotował I PD25  
dla 16 dłużników zarejestrowanych jako osoby bezrobotne26. IPD zawierały 
elementy wynikające z art. 34a ust 2 ustawy o promocji zatrudnienia. W przypadku 
pozostałych dwóch bezrobotnych dłużników alimentacyjnych Urząd nie opracował 
IPD z uwagi na zmianę statusu tych osób27. 

 [Dowód: akta kontroli – str.163-174, 184-191, 220-226,230-231] 

Dla 15 dłużników IPD zostały opracowane w terminie 60 dni od dnia ustalenia  
profilu pomocy, zgodnie z art. 34a ust. 3. ustawy o promocji zatrudnienia. W jednym 
przypadku28 ww. terminu nie zachowano z powodu przedkładania przez dłużnika 
zwolnień lekarskich, co uniemożliwiało (bez jego udziału) opracowanie IPD. 

 [Dowód: akta kontroli – str.115-384] 

W IPD zaplanowano następujące formy pomocy określone w ustawie o promocji 
zatrudnienia: 

− pośrednictwo pracy, o którym mowa w art. 36 ustawy o promocji zatrudnienia 
(w 15 przypadkach, w tym również w zakresie pracy subsydiowanej29),  

− szkolenie zawodowe, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia (jeden przypadek30),  

− działania aktywizacyjne, o których mowa w art. 66d ustawy o promocji 
zatrudnienia (osiem przypadków31),  

− grupową poradę zawodową (sześć przypadków32), indywidualną informację 
zawodową (trzy przypadki33) i indywidualną poradę zawodową (jeden 
przypadek34), o których mowa w art. 38 ustawy o promocji zatrudnienia. 

[Dowód: akta kontroli – str. 390-391] 

W 2015 r. na 115 zarejestrowanych jako osoby bezrobotne dłużników w sześciu 
przypadkach zastosowano prace społecznie użyteczne, w 2016 r. na 84 takie osoby 
w jednym przypadku zastosowano prace interwencyjne i w dwóch przypadkach 
prace społecznie użyteczne, a w 2017 r. na 90 zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne dłużników w czterech przypadkach zastosowano prace społecznie 
użyteczne. W okresie objętym kontrolą Urząd nie organizował dłużnikom 
alimentacyjnym m.in. robót publicznych, szkoleń, staży, przygotowania zawodowego 
dorosłych, zatrudnienia w ramach świadczenia aktywizacyjnego, zatrudnienia 
w ramach grantu na telepracę, zatrudnienia w ramach refundacji składek na 
ubezpieczenie społeczne, czy też zatrudnienia w ramach dofinansowania 
wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. 
Ponadto Urząd w badanym okresie nie objął żadnego z dłużników zarejestrowanych 
jako osoby poszukujące pracy działaniami aktywizującymi zawodowo polegającymi 
na skierowaniu na szkolenie, sfinansowaniu kosztów egzaminów lub licencji bądź 

                                                      
25 dla 11 dłużników  Urząd opracował IPD jednokrotnie, dla czterech dwukrotnie, a dla jednego trzykrotnie (łącznie 
przygotowano 22 IPD dla 16 dłużników). 
26 PUP dla dwóch dłużników zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy nie był zobowiązany do ustalenia IPD zgodnie 
z art. 34 ust. 1 a ustawy o promocji zatrudnienia. 
27 dłużnik G.N. - przed upływem 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy dłużnik dwukrotnie podejmował pracę (praca 
z inicjatywy PUP od 2 kwietnia 2017r., praca z własnej inicjatywy od 18 października 2017r.); dłużnik A.J. - przed upływem  
60 dni od dnia ustalenia profilu podjął pracę z inicjatywy PUP (15 lipca 2016r.). 
28 dłużnik G.N. 
29 Dłużnik alimentacyjny - profil pomocy: H.K - II ( dwa IPD po dacie wpływu wniosku o aktywizację zawodową), T.K. - II, Z.K.-
II, A.W. - II, M.G. - I, A.Ja. -II., I.P. - II, J.K. -II, K.C. - II, J.B. – II/II( dwa IPD po dacie wniosku o aktywizację zawodową) Ł.M.-II, 
D.P-II.,P.F.-II.  
30 Dłużnik: A.W. – II profil pomocy. 
31 Dłużnicy: G.N., J.Ch., M.G., A.Ja., J.K., M.J. (dwa IPD), G.D. (wszyscy w III profilu pomocy). 
32 Dłużnicy: J.C-III.,M.J.-III,J.K.-II, J.B.-II, D.P-II., P.F.-II. 
33 Dłużnicy: H.K.- II/II, M.J.- -III, P.F.-II. 
34 Dłużnik P.F.-II. 
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kosztów studiów podyplomowych czy też udzieleniu pożyczki na sfinansowanie 
kosztów szkolenia lub kosztów studiów podyplomowych. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 16-18] 

Dyrektor podała następujące przyczyny nie korzystania przez PUP ze wszystkich 
możliwych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia bądź 
korzystania z tych instrumentów w niewielkim zakresie: 
− świadczenia aktywizacyjne, grant na telepracę - te formy aktywizacyjne 

przeznaczone są dla określonej grupy osób (m.in. dla rodziców powracający  
na rynek pracy); 

− refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne - brak zainteresowania  
ze strony pracodawców; 

− bon na zasiedlenie- brak zasadności wspierania zatrudnienia poza obszarem 
PUP; 

− roboty publiczne, prace interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia 
za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 
te instrumenty skierowane są do osób z określonym profilem pomocy (II), 
pracodawcy wskazują konkretną osobę, która widnieje w rejestrach osób 
bezrobotnych do zatrudnienia w ramach tych subsydiowanych form 
zatrudnienia (wybierają osoby zmotywowane i chętne do pracy); 

− realizacja szkoleń - szkolenia grupowe: brak efektywności zatrudnieniowej, 
szkolenia indywidualne: realizowane na wniosek osoby bezrobotnej 
po uprawdopodobnieniu zatrudnienia po zakończeniu szkolenia (dłużnicy 
alimentacyjni nie występowali do PUP z takim wnioskami); 

− przygotowanie zawodowe dorosłych - brak zainteresowania ze strony 
pracodawców; 

− staże - instrument nastawiony na naukę zawodu, pracodawca ostatecznie 
wybiera kandydata na staż spośród osób skierowanych (pracodawcy wybierają 
osoby zmotywowane i chętne do pracy); 

− prace społecznie użyteczne - osoby wskazuje ośrodek pomocy społecznej, 
mogą zostać skierowane wyłącznie osoby z określonym II profilem pomocy, 
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej;  

− środki na podjęcie działalności gospodarczej - forma pomocy dla 
przedsiębiorczych osób, które rozpoczną i utrzymają działalność gospodarczą, 
z wnioskiem występuje osoba bezrobotna (brak takich wniosków dłużników 
w okresie objętym kontrolą); 

− bon na zatrudnienie, bon stażowy - skierowane do osób do 30 roku życia, które 
aktywnie poszukują pracy i są zainteresowane otrzymaniem takiego bonu, 
z wnioskiem występuje osoba bezrobotna (brak takich wniosków w okresie 
objętym kontrolą); 

− udział w programie PAI - możliwy wyłącznie dla osób z określonym III profilem 
pomocy, do udziału w PAI kierowane są osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej, w szczególności realizujące kontrakt socjalny; 

− skierowanie do zatrudnienia socjalnego - dla osób z określonym III profilem 
pomocy, zatrudnienie przewidziane jest dla osób, które zakończyły 
uczestnictwo w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej35, zatrudnienie 
następuje na wniosek kierownika CIS, pracownika socjalnego i uczestnika 
(takie wnioski do PUP nie wpłynęły); 

− skierowanie do pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne - 
dla osób z określonym III profilem pomocy, brak takich podmiotów na lokalnym 
rynku pracy. 

                                                      
35 Zwanego dalej „CIS”. 
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Dyrektor podała również, że „zgodnie z art. 33 ust. 2b ustawy (…) o promocji 
zatrudnienia (…) PUP (…) ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający 
właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych 
w ustawie. Powyższy artykuł wskazuje na zakres możliwych form pomocy, 
z których doradca klienta w opracowywanym Indywidualnym Planie Działania 
wybiera te, które są możliwe do realizacji, tj. są zaplanowane w ramach limitu 
środków oraz są odpowiednie dla danego klienta (…)”. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 67-78, 80-81, 85] 

PUP wyznaczał dłużnikom terminy stawiennictwa w Urzędzie w celu przyjęcia 
propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy zgodnie z art. 33 ust. 3 
ustawy o promocji zatrudnienia, tj. z zachowaniem okresów 90 dni36.  

[Dowód: akta kontroli – str. 80-81, 115-348] 

W okresie objętym kontrolą dłużnicy 104 razy osobiście zgłosili się do Urzędu.  
21 przypadków niestawiennictwa wynikało z: podjęcia pracy przez dłużników (osiem 
przypadków37), innych usprawiedliwionych przyczyn (cztery przypadki38) oraz 
nieusprawiedliwionych przyczyn skutkujących wykreśleniem z ewidencji PUP 
(dziewięć przypadków39). 

 [Dowód: akta kontroli – str. 115-348, 390-391] 

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
14 maja 2014 r. w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego40 Urząd,  
w okresie realizacji objętych badaniem 22 IPD, w każdym przypadku kontaktował się 
z dłużnikiem będącym osobą bezrobotną co najmniej raz na 60 dni.  

 [Dowód: akta kontroli – str. 115-348, 390-391] 

PUP każdorazowo, w terminie od 1 do 12 dni, odpowiadał na wnioski OPS 
dotyczące aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych. W pismach tych 
zamieszczano m.in. informacje o zarejestrowaniu dłużnika w PUP oraz 
o planowanych działaniach w zakresie jego aktywizacji zawodowej. Spośród 
dłużników objętych szczegółowym badaniem, w okresie objętym kontrolą wystąpiło 
19 przypadków utraty statusu osoby zarejestrowanej w PUP, w tym z powodów: 
podjęcia pracy (osiem przypadków41, z tego w czterech przypadkach podjęcie pracy 
z inicjatywy PUP); niestawiennictwa w wyznaczonym terminie (dziewięć 
przypadków42); odmowy przyjęcia propozycji pracy (jeden przypadek43) oraz 
wyrejestrowania na wniosek dłużnika (jeden przypadek44). 

 [Dowód: akta kontroli – str.115-348, 386-387] 

Urząd, w okresie objętym kontrolą, po wpływie wniosków o aktywizację zawodową 
(objętych szczegółowym badaniem) 20 dłużników, ośmiu dłużnikom przedłożył  
27 ofert pracy w pośrednictwie otwartym45 i dziesięciu dłużnikom wydał  
14 skierowań do pracy46. Siedmiu dłużnikom PUP nie przedłożył żadnych ofert pracy 
i skierowań47 ze względu na: ustalony III profil pomocy (czterech dłużników), status 

                                                      
36 Z wyjątkiem jednej dłużnika J.K., który przebywał w Ośrodku Terapii Uzależnień.  
37 Dłużnicy: H.K., A.W., G.N (2 razy), M.G., A.J., A.Ja., P.F. 
38 Dłużnicy G.N., K.H (2 razy), D.P. 
39 Dłużnicy: Z.K., A.Ja., I.P., K.C., J.B (2 razy)., Ł.M., D.P., I.G. 
40 Dz. U. z 2014 r., poz. 631, zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie profilowania”. 
41 Dłużnicy: H.K., G.N. (dwa podjęcia pracy), A.Ja., M.G., A.J., A.W., P.F. 
42 Dłużnicy: Z.K., A.Ja., J.P., K.C., J.B (dwa razy), Ł.M., D.P., J.G. 
43 Dłużnik T.K. 
44 Dłużnik J.C. 
45 Dłużnicy, którym przedstawiono otwarte oferty pracy: H.K.- 6, Z.K. - 2, A.W. - 3, G.N. - 6, M.G.- 1, A.J.- 5, A.Ja.- 2, D.P.- 2.  
46 Dłużnicy, którzy otrzymali skierowania do pracy: T.K. – 2, Z.K.- 1, A.W. – 1, G.N. – 2, A.J. – 1, I.P. – 1, K.C. – 1, J.B. – 1, 
D.P. – 1, P.F. – 3.  
47 Dłużnicy: J.C, K.H., J.K., M.J., Ł..M., G.D., I.G..  
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poszukującego pracy (a nie bezrobotnego - dwóch dłużników) oraz niestawiennictwo 
w Urzędzie (jeden dłużnik). 

[Dowód: akta kontroli – str.115-348, 385] 

Spośród objętych badaniem 20 dłużników alimentacyjnych: dwóch nie ukończyło 
szkoły podstawowej, 13 posiadało wykształcenie podstawowe, trzech posiadało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe, jeden dłużnik średnie ogólnokształcące oraz  
jeden średnie techniczne. 

[Dowód: akta kontroli – str.115-348] 

W latach 2015-2017 Urząd wydał dłużnikom odpowiednio 69, 51 i 50 skierowań  
do pracy. 

[Dowód: akta kontroli – str.392] 

Według raportów ZUS-U1 dotyczących ww. 20 dłużników, na koniec 2017 r. 
zatrudnionych było trzech spośród nich (15%), w tym jeden dłużnik zatrudniony  
był z inicjatywy PUP. 

[Dowód: akta kontroli str. 385] 

Dyrektor wyjaśniła, że problemy związane z aktywizacją zawodową dłużników 
alimentacyjnych, utrudniające skuteczne poszukiwanie zatrudnienia dla tych osób, 
wynikają z następujących przyczyn: 
− brak realnego zainteresowania podjęciem pracy ze strony tych dłużników; 
− brak możliwości „zmuszenia” pracodawców do zatrudnienia „konkretnie 

wskazanych” przez urząd osób; 
− z usługi pośrednictwa pracy mogą skorzystać osoby bezrobotne z określonym  

I i II profilem pomocy. Dla osób z określonym III profilem pomocy ta usługa nie 
została przewidziana przepisami ustawy o promocji zatrudnienia; 

− określenie III profilu pomocy pozwala pozostawać w rejestrze urzędu pracy 
osobom w ogóle niezainteresowanym zatrudnieniem; 

− z większości instrumentów finansowych mogą skorzystać wyłącznie osoby 
bezrobotne z określonym II profilem pomocy; 

− brak możliwości realnej pomocy na otwartym rynku pracy osobom 
z zaburzeniami psychicznymi lub borykającymi się z problemami uzależnień; 

− aktywizacja zawodowa jest realizowana w dużej części ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach 
których nie są realizowane poszczególne instrumenty, a grupa beneficjentów 
jest ściśle określona48; 

− realizacja programów specjalnych wymaga zaangażowania stosunkowo 
wysokich środków z Funduszu Pracy na jednego uczestnika programu 
(program taki łączy usługi, instrumenty oraz specyficzne elementy wspierające 
zatrudnienie). Realizacja takiego programu dla dłużników alimentacyjnych 
z założenia jest niskoefektywna. Natomiast pracodawcy w praktycznie każdym 
instrumencie zobowiązani są do kontynuowania zatrudnienia ze środków 
własnych oraz uzupełnienia stanowiska pracy w przypadku odejścia osoby 
bezrobotnej z pracy. Ponadto w przypadku subsydiowanych form zatrudnienia 
pracodawcy nie mogą zwolnić osób bezrobotnych skierowanych przez urząd 
pracy na mocy porozumienia stron lub na podstawie wypowiedzenia umowy 
przez pracodawcę. Wiąże to zatem pracodawców i stawia w sytuacji bez 
wyjścia, lub co bardziej problematyczne, pracodawcy zobowiązani są do zwrotu 

                                                      
48 np. POWER skierowany do osób do 30 roku życia, grupa NEET, brak wsparcia w postaci robót publicznych i prac 
interwencyjnych, RPO – brak dofinansowania do zatrudnienia osób po 50 roku życia, brak możliwości realizacji robót 
publicznych. 
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środków które otrzymali (na etapie konstruowania programu wymagane jest 
potwierdzenie od pracodawców o realizacji takiego programu wspólnie 
z urzędem - pracodawcy nie chcą podejmować ryzyka); 

− w przypadku osób poszukujących pracy, urząd pracy nie ma żadnych 
instrumentów, które pozwoliłyby na wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji 
z tytułu odmowy przyjęcia oferty pracy, jak również nie ma możliwości realizacji 
finansowych form wsparcia. Aktywizacja osób poszukujących pracy z założenia 
jest fakultatywna, a obowiązek utrzymywania kontaktu z urzędem leży po 
stronie zainteresowanego; 

− ograniczenia zdrowotne dłużników (np. leczenie - chemioterapia, problemy 
z kręgosłupem, problemy neurologiczne, orzeczenie o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności); 

− przeciwwskazania do pracy ciężkiej i obciążającej psychicznie; 
− brak wykształcenia podstawowego lub posiadanie wyłącznie wykształcenia 

podstawowego; 
− fakt pobytu w areszcie śledczym. 

 [Dowód: akta kontroli – str. 74-75, 81] 

3. Realizacja programów specjalnych 

W latach objętych kontrolą Urząd nie realizował programów specjalnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-11, 14-15] 

4. Zawieranie porozumień obejmujących aktywizację zawodową dłużników 
alimentacyjnych 

W okresie objętym kontrolą Urząd nie zawierał porozumień w zakresie współpracy 
z gminami i ośrodkami pomocy społecznej, obejmujących sprawy związane 
z aktywizacją zawodową dłużników alimentacyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 10-11,14-15] 

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 Kontroli49, wnosi o zapewnienie informowania właściwych 
OPS o odmowie przyjęcia przez dłużnika alimentacyjnego, bez uzasadnionej 
przyczyny, propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej formy 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 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 sformułowanego w wystąpieniu pokontrolnym oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
49 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków  
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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 15 czerwca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Marcin Wesoły 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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