
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-KNPS.431.7.4.2016.EZ Wrocław, dnią czerwca 2016 r.

Pan
Piotr Klag
Dyrektor
Dolnośląskiego Ośrodka 
Polityki Społecznej 
we Wrocławiu

Sprawozdanie z kontroli

W dniu 15 czerwca 2016 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo (fax) 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie 

efektywności wydatkowania środków z budżetu państwa w obszarze świadczeń rodzinnych 

w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia 1.01.2015 r. 

do dnia 31.12.2015 r.

W związku z powyższym w dniach 22 -  23 czerwca 2016 r. w Dolnośląskim Ośrodku 

Polityki Społecznej -  Dział Świadczeń Rodzinnych (zwanym dalej „DOPS”) z siedzibą przy 

ul. Hubskiej 7 we Wrocławiu została przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym, 

na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 147 z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz 

upoważnienia Nr PS-KNPS.0030-193/16 z dnia 17 czerwca 2016 r. Kontrolą objęto okres 

od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Ewelina Zygmunt -  starszy 

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Arieta Nabielska -  starszy specjalista. 

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod nr 3.

Celem postępowania kontrolnego było zbadanie efektywności wydatkowania środków 

z budżetu państwa w obszarze świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących: 

wydatków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, 

wydatków na korespondencję krajową i zagraniczną kosztów utrzymania i/lub najmu lokalu,
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wydajności pracowników, sposobu rejestrowania spraw, usług zewnętrznych (także 

tłumaczeń), kosztów oprogramowania i sprzętu oraz szkoleń.

Podczas kontroli dokumenty udostępniała i udzielała wyjaśnień:

- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Pani Magdalena Tomicka-Paluszczak.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie efektywność wydatkowania środków 

z budżetu państwa w obszarze świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, pomimo podania danych obejmujących koszty korespondencji 

krajowej ogółem, bez wyszczególnienia kosztów korespondencji do obywateli oraz do gmin.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że Dolnośląski Ośrodek Polityki 

Społecznej we Wrocławiu do dnia 29 lutego 2016 r. wynajmował pomieszczenia w budynku 

przy ul. Ostrowskiego 7. Od dnia 1 marca 2016 r. zajmuje pomieszczenia w budynku przy 

ul. Hubskiej 7. W okresie objętym kontrolą jednostką kierował Pan Piotr Klag zatrudniony 

na stanowisku Dyrektora DOPS. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. realizacją zadań 

wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 

z 2015 r. poz. 114) zajmowali się następujący pracownicy:

1) Anna Barszcz -  referent;

2) Grzegorz Blicharski -  specjalista;

3) Marta Brzezińska -  starszy referent;

4) Anna Burysz -  inspektor;

5) Alicja Czeczot -  Z-ca Kierownika Działu;

6) Żaneta Dudek -  starszy referent;

7) Maja H orodyńska- specjalista;

8) Wioletta Jagodzińska -  specjalista;

9) Anna Jałowy -  starszy referent;

10) Ada Jeżewska -  referent;

11) Beata Krzeszowiec -  referent;

12) Aneta Rrzywińska -  referent;

13) Wioletta Kuśmierczyk -  specjalista;

14) Anna Leśnik -  samodzielny referent;

15) Anna Majewska -  starszy referent;

16) Ewelina Matuszewska -  starszy specjalista;
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17) Ewa Pieślak -  starszy specjalista;

18) Agnieszka Pszczółkowska -  Z-ca Kierownika Działu;

19) Bartosz Rochmiński -  starszy referent;

10) Anna Rogala -  specjalista;

21) Alicja Skrzypiec -  specjalista;

22) Jolanta Szczuraszek -  specjalista;

23) Anna Tichoniuk -  starszy referent;

24) Magdalena Tomicka-Paluszczak — Kierownik Działu;

25) Magdalena Warachim-Wojna -  inspektor.

(Dowód: akta kontroli, str. 51)

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał następujące dokumenty:

1. Upoważnienie nr 182/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) dla Pana Piotra Klaga -  Dyrektora Dolnośląskiego 

Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu do załatwiania spraw dotyczących realizacji 

świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

i wydawania w tych sprawach decyzji oraz podpisywania pism związanych 

z dokonywaniem czynności dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego 

w administracji w przedmiocie zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, 

w szczególności do podpisywania upomnień i tytułów wykonawczych.

Wcześniej obowiązywało upoważnienie nr MD.0114-356/08 z dnia 6 maja 2008 r.

2. Upoważnienie nr 183/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) dla Pani Magdaleny Tomickiej-Paluszczak -  

Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej 

we Wrocławiu do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych 

w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych 

sprawach decyzji oraz podpisywania pism związanych z dokonywaniem czynności 

dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w przedmiocie 

zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, w szczególności do podpisywania 

upomnień i tytułów wykonawczych.



Wcześniej obowiązywało upoważnienie nr 1152/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. oraz 

nr MD.0114.929/2009 z dnia 10 września 2009 r.

3. Upoważnienie nr 184/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych 

(t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) dla Pani Agnieszki Pszczółkowskiej -  Zastępcy 

Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej 

we Wrocławiu do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w 

ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych sprawach 

decyzji oraz podpisywania pism związanych z dokonywaniem czynności dotyczących 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w przedmiocie zwrotu 

świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, w szczególności do podpisywania 

upomnień i tytułów wykonawczych.

Wcześniej obowiązywało upoważnienie nr 1153/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. oraz 

nr MD.0114.930/2009 z dnia 10 września 2009 r.

4. Upoważnienie nr 181/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.) dla Pani Alicji Czeczot -  Zastępcy Kierownika 

Działu Świadczeń Rodzinnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej 

we Wrocławiu do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych 

w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych 

sprawach decyzji oraz podpisywania pism związanych z dokonywaniem czynności 

dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w przedmiocie 

zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych, w szczególności do podpisywania 

upomnień i tytułów wykonawczych.

Wcześniej obowiązywało upoważnienie nr 939/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

5. Upoważnienie nr 816/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) dla Pani Ewy Pieślak -  Starszego 

Specjalista/Działu Świadczeń Rodzinnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej 

we Wrocławiu do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych



w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych 

sprawach decyzji.

6. Upoważnienie nr 927/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) 

oraz art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) dla Pani Eweliny Matuszewskiej -  Starszego 

Specjalisty Działu Świadczeń Rodzinnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej 

we Wrocławiu do załatwiania spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych 

w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wydawania w tych 

sprawach decyzji.

W okresie objętym kontrolą DOPS funkcjonował w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą 

Nr XVII/345/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. ze zmianami (Uchwała Nr XX/435/12 z dnia 

9 lutego 2012 r., Uchwała Nr XX/548/16 z dnia 31 marca 2016 r.) Sejmiku Województwa 

Dolnośląskiego. Zadania samorządu województwa wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych DOPS realizował na podstawie § 4 pkt 9 Statutu 

Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu.

Szczegółowe zadania Działu Świadczeń Rodzinnych DOPS zostały określone w § 13 

ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 1723/IY/12 z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami 

(Uchwała Nr4296/IV/13 z dnia 25 czerwca 2013 r., Uchwała Nr 2090/V/16 z dnia 

19 kwietnia 2016 r.) Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:
1) wynagrodzenia;

W okresie objętym kontrolą w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej realizacją 

świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

zajmowało się 25 pracowników, w tym 14 pracowników merytorycznych. Pozostali 

pracownicy to osoby: decyzyjne (5), prowadzące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 

(2), windykację (2) oraz rejestrujące korespondencję (2). Żaden spośród zatrudnionych 

pracowników nie posiada wykształcenia prawniczego, natomiast 14 osób zadeklarowało 

znajomość języka obcego (j?zyk rosyjski -  1 osoba, język niemiecki -  4 osoby, język 

angielski -  14 osób, język hiszpański -  2 osoby, język francuski -  1 osoba).

(Dowód: akta kontroli, str. 51)



Roczne wydatki na wynagrodzenia pracowników w 2015 r. wyniosły 1 207 593,00 zł. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeliczeniu na „pracownika” to kwota 4 025,31 zł, 

finansowana z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania, w tym: 

przeciętna premia uznaniowa -  427,66 zł oraz dodatki -  0 zł. W 2015 r. nie finansowano 

wynagrodzenia pracowników ze środków znajdujących się w budżecie Marszałka 

Województwa Dolnośląskiego.

W okresie objętym kontrolą dwóch pracowników DOPS otrzymało podwyżki 

wynagrodzenia. Jedna osoba otrzymała podwyżkę w wysokości 50,00 zł od sierpnia 2015 r., 

a druga osoba w wysokości 200,00 zł od czerwca 2015 r. Ww. kwoty finansowano z dotacji 

celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania. (Dowód: akta kontroli, str. 33-35)

2) korespondencja krajowa oraz zagraniczna;

Roczne koszty korespondencji w roku 2015 wyniosły 200 325,43 zł w tym:

- korespondencja krajowa: 104 103,63 zł

- korespondencja zagraniczna: 96 221,80 zł

Miesięczne koszty korespondencji w roku 2015 wyniosły:

Miesiąc
Korespondencja

krajowa

Korespondencja

zagraniczna
Razem

styczeń 5 918,50 7 190,70 13 109,20

luty 8 685,91 8 743,90 17 429,81

marzec 8 474,30 8 989,30 17 463,60

kwiecień 10 974,84 10 058,80 21 033,64

maj 11 292,83 10 702,10 21 994,93

czerwiec 8 634,25 8 155,20 16 789,45

lipiec 8 592,41 7 411,60 16 004,01

sieipień 7 968,50 7 331,00 15 299,50

wrzesień 7 013,72 6 746,10 13 759,82

październik 8 550,31 7 837,40 16 387,71

listopad 8 072,11 6 195,90 14 268,01

grudzień 9 925,95 6 869,80 16 785,75

Razem 104 103,63 96 221,80 200 325,43
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W trakcie postępowania kontrolnego nie pozyskano danych obejmujących koszty 

korespondencji krajowej w podziale na skierowaną w 2015 r. do obywateli oraz do gmin. 

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych wyjaśniła, że „Nie jest w stanie oszacować (w tak 

krótkim czasie) kosztów związanych z korespondencją do gmin i do obywateli (nie 

prowadzimy takich rejestrów). Wiąże się to z przeliczeniem 240 książek nadawczych, każda od 

100-300 pozycji”. Kontrolującym udostępniono książki nadawcze za 2015 r. W losowo 

wybranych książkach z dnia 16 stycznia 2015 r., 2 lutego 2015 r. oraz 26 lutego 2015 r., 

zawierających odpowiednio 113, 136 i 121 pozycji, odnotowywano adresatów korespondencji 

z podaniem dokładnego miejsca doręczenia przesyłki, wagi, rodzaju przesyłki. (Dowód: akta 

kontroli, str. 35-37, 53-103)

Korespondencję krajową i zagraniczną wysyłano codziennie. Kierownik Działu 

Świadczeń Rodzinnych wyjaśniła, że „ Ograniczenie wysyłania korespondencji do 2 dni 

w tygodniu nie zmniejszy kosztów korespondencji, ponieważ odpłatność ponosi się za list, 

a nie za ilość książek nadawczych ”. (Dowód: akta kontroli, str. 37)

W 2015 r. DOPS nie prowadził korespondencji za pomocą platformy ePUAP z uwagi 

na to, że nie było złożonych wniosków, czy podań w tej formie. Kierownik Działu Świadczeń 

Rodzinnych zadeklarowała, że w sytuacji gdy pojawi się korespondencja otrzymana 

za pośrednictwem tej platformy organ będzie zobowiązany prowadzić korespondencję 

również elektronicznie. Od 1 kwietnia 2016 r. prowadzona jest korespondencja 

za pośrednictwem platformy emp@tia. (Dowód: akta kontroli, str. 37)

W trakcie kontroli potwierdzono, że korespondencja prowadzona z organami 

właściwymi oraz instytucjami zagranicznymi wysyłana jest zbiorczo w celu ograniczenia 

kosztów. Korespondencja prowadzona z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

we Wrocławiu przekazywana jest bezpośrednio do placówki przy ul. Hubskiej 30-32 

z pominięciem Poczty Polskiej, również w celu zmniejszenia kosztów wysyłki.

(Dowód: akta kontroli, str. 105-114)

3) koszty utrzymania i/lub najmu lokalu;

Na podstawie umowy najmu nr 1/2010 zawartej w dniu 11 stycznia 2010 r. pomiędzy 

|  z siedzibą we Wrocławiu a Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, 

Wynajmujący oddał a Najemca wziął do użytkowania pomieszczenia przy ul. Ostrowskiego 7 

we Wrocławiu o całkowitej powierzchni 658,70 m2. Powierzchnia zajmowana przez Dział 

Świadczeń Rodzinnych wynosiła 335,55 m2. Umowę najmu zawarto na czas nieokreślony 

nie krótszy niż 5 lat od daty przejęcia całej wynajmowanej powierzchni przez Najemcę 

z 12 miesięcznym okresem wypowiedzenia przez Wynajmującego i 6 miesięcznym okresem



wypowiedzenia dla Najemcy. W umowie ustalono warunki ponoszenia opłat za czynsz oraz 

za zużyte media w wynajętym lokalu tj. za: energię elektryczną, energię cieplną oraz wodę 

i ścieki. Miesięczny czynsz najmu ustalono wskazując koszt m2 powierzchni, natomiast 

za zużyte media Wynajmujący wystawiał Najemcy fakturę VAT łącznie za zużytą energię 

elektryczną cieplną oraz wodę i ścieki za dany miesiąc rozliczeniowy w miesiącu następnym. 

Czynsz najmu podlegał waloryzacji raz w roku w miesiącu lutym zgodnie ze wskaźnikiem 

wzrostu cen, towarów i usług (wskaźnik inflacyjny) publikowany w styczniu każdego roku 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od stycznia do czerwca 2015 r., zgodnie 

z Aneksem z dnia 31 stycznia 2013 r. do ww. umowy najmu, miesięczny czynsz ustalono 

według stawki w wysokości 69,13 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni całkowitej netto 

plus należny podatek VAT 23%. Od lipca do grudnia 2015 r. na podstawie Aneksu Nr 1/2015 

z dnia 20 maja 2015 r. stawka czynszu uległa obniżeniu do kwoty 61,50 zł brutto przy stawce 

VAT 23% za każdy metr kwadratowy powierzchni. (Dowód: akta kontroli, str. 115-151)

Roczny koszt wynajmu lokalu w 2015 r. wyniósł 295 001,40 zł. Miesięczny koszt 

wynajmu w okresie styczeń -  czerwiec 2015 r. to kwota 28 531,08 zł, natomiast w okresie 

lipiec -  grudzień 2015 r. -  kwota 20 635,82 zł. (Dowód: akta kontroli, str. 37-39)

W dniu 30 grudnia 2014 r. pomiędzy Biurem Obsługi Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego, zwanego dalej „Biurem” a Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki 

Społecznej zawarto porozumienie Nr BOU.A.2512.51.2014. W treści porozumienia Biuro 

oświadczyło, że jest współużytkownikiem pomieszczeń znajdujących się w budynku przy 

ul. Ostrowskiego 7 o powierzchni całkowitej 4353 m2, natomiast DOPS jest

współużytkownikiem pomieszczeń w części 15,13% powierzchni całkowitej (658,70 m2). 

Strony zgodnie ustaliły, że od dnia 1 stycznia 2015 r. DOPS będzie partycypował w kosztach 

związanych z:

a) usługą sprzątania obiektu,

b) usługą ochrony obiektu,

c) użytymi materiałami na potrzeby usług konserwacji pomieszczeń użytkowanych wspólnie 

przez DOPS i Biuro,

d) dostawą środków czystości, papieru toaletowego, ręczników i mydła poniesionych przez 

Biuro w kwotach wynikających z udziałów procentowych zajmowanej powierzchni.

DOPS zobowiązał się do zapłaty rachunków telefonicznych w wysokości rzeczywiście 

poniesionych kosztów na podstawie: stałego abonamentu miesięcznego za użytkowanie 

numeru abonenckiego, bilingów numerów użytkowanych przez DOPS, oraz do zapłaty 

kosztów utrzymania centrali telefonicznej, w wysokości proporcjonalnej do ilości



użytkowanych numerów telefonicznych. Zapłata należności następować będzie po otrzymaniu 

przez DOPS faktury VAT wystawionej przez Biuro. Natomiast Biuro wystawi faktury VAT 

na podstawie otrzymanych faktur od dostawców ww. usług. Porozumienie zawarto na czas 

określony tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Załącznikami 

do porozumienia były umowy:

1) nr BOU.A.273.31.2014 z dnia 30.09.2014 r. na usługę sprzątania,

2) nr BOU.A.273.37.2014 z dnia 10.12.2014 r. na usługę ochrony obiektu,

3) nr BOU.A.273.38.2014 z dnia 10.12.2014 r. na świadczenie usług telefonicznych.

(Dowód: akta kontroli, str. 147-148, 153-179, 181-203, 205-211)

Roczny koszt utrzymania Działu Świadczeń Rodzinnych DOPS to kwota 34 794,79 zł 

w tym: energia elektryczna i cieplna -  16 267,25 zł; ochrona obiektu -  6 823,83 zł; sprzątanie

-  11 001,39 zł; odbiór ścieków -  702,32 zł. Miesięczny kosz utrzymania ustalono w kwocie 

2 899,56 zł.

Powierzchnia zajmowanych pomieszczeń -  208,50 m2 wraz ze wspólnymi częściami 

(korytarze, pomieszczenie socjalne, WC, magazyn korytarze) -  335,55 m2. Liczba m2 

przypadająca na pracownika -  8,34 m2 (same pomieszczenia biurowe) lub 13,42 m2 (razem 

z  częściami wspólnymi). (Dowód: akta kontroli, str. 39)

Przeciętny koszt m wynajmu powierzchni biurowych we Wrocławiu na podstawie 

Raportu: ceny nieruchomości biurowych w Polsce (wydruk z dnia 21 czerwca 2016 r.) wynosi 

od 14 zł/m2 do 200 zł/m2. (Dowód: akta kontroli, str. 213-215)

4) liczba spraw „na pracownika”;

W 2015 r. prowadzono 9 132 sprawy, w tym:

- 1 kwartał 2015 r. -  2 891 spraw (tj. 964 sprawy miesięcznie);

- II kwartał 2015 r. -  2 275 spraw (tj. 758 spraw miesięcznie);

- III kwartał 2015 r. -  1 800 spraw (tj. 600 spraw miesięcznie);

- IV kwartał 2015 r. -  2 166 spraw (tj. 722 sprawy miesięcznie).

Przeciętna miesięczna liczba spraw przypadających na 1 pracownika:

- 54 (licząc pracowników merytorycznych);

- 31 (licząc wszystkich pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych).

Rejestrowanie spraw odbywało się zgodnie z definicją zawartą w pkt 3 objaśnień 

do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r.



w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2335). (Dowód: akta kontroli, str. 39-41)

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych wyjaśniła, że „ (...) jedną sprawą analizuje 

3-5 pracowników (pracownik rejestrujący korespondencją, pracownik merytoryczny, osoba 

decyzyjna, osoba prowadząca NPŚ [nienależnie pobrane świadczenia], ponownie osoba 

decyzyjna, osoba prowadząca windykację ”. (Dowód: akta kontroli, str. 41)

W 2015 r. pracownicy Działu wydali 5 039 decyzji administracyjnych, 3 671 

postanowień, 2 112 zawiadomień oraz 15 175 innych pism. W celu zobrazowania wydajności 

pracowników Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych dodała, że „ Przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania 

rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego (obowiązujące w państwach Unii Europejskiej od 1 maja 2010 r.) wprowadziły 

obowiązek wzajemnego przekazywania sobie przez zainteresowane państwa wniosków 

złożonych w ich instytucjach, tak, aby oba (czasem więcej niż dwa) państwa biorące udział 

w postępowaniu, miały taki sam dostęp do materiału i rozpatrzyły wniosek danej rodziny 

zgodnie z obowiązującymi u nich przepisami i w kolejności określonej przez rozporządzenia 

unijne. W związku z powyższym kopie wpływających do DOPS wniosków o ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych w Polsce przekazywane są do instytucji zagranicznych 

i analogicznie, do DOPS wpływają wnioski złożone w instytucjach zagranicznych przez osoby 

zatrudnione, bądź zamieszkujące za granicą, których rodziny zamieszkują w Polsce. 

Czynności te są bardzo czasochłonne, bo wymagają od pracownika skopiowania całego 

materiału dowodowego i sporządzenia kilkunastostronicowego dokumentu SED. 

We wszystkich wspomnianych sprawach ustalana jest kolejność mającego zastosowanie 

ustawodawstM>a, po czym prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych (w przypadku, gdy ustawodawstwo polskie ma pierwszeństwo 

zastosowania) bądź prawa do dodatku dyferencyjnego (w przypadku, gdy ustawodawstwo 

polskie ma zastosowanie, ale nie z tytułu pienvszeństwci). Powyższa procedura wymaga 

prowadzenia szeroko zakreślonej korespondencji ze stroną postępowania oraz z  takimi 

instytucjami jak: instytucja zagraniczna (często wielokrotnie w jednej sprawne), ZUS (dane 

zawarte w> emp@tii są niewystarczające), KRUS, PUP, organ właściwy gminy (cała 

korespondencja jest przekazywana również do wiadomości gmin), komornik sądowy, USC 

(odpis aktu małżeństwa, odpis zupełny afou urodzenia).



Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych dodatkowo absorbowani są udzielaniem 

informacji telefonicznych, co pochłania większość ich czasu pracy. W związku ze zgłaszanymi 

przez pracowników problemami, na polecenie P. Dyrektora DOPS, podjęto analizę czasu 

prowadzonych rozmów (notatka służbowa Z-cy Kierownika Działu w załączeniu) ”. (Dowód: 

akta kontroli, str. 41-43)

Ze sporządzonej w dniu 21 czerwca 2016 r. notatki w sprawie rozmów telefonicznych 

wynika, że poważnym utrudnieniem w terminowym załatwianiu spraw są rozmowy 

telefoniczne. Obecnie główny telefon Działu nie jest odbierany, ze względu na wyjątkowo 

dużą ilość poczty wpływającej do Działu (pracownicy przyjmujący pocztę i udzielający 

informacji nie nadążają z rejestrowaniem poczty w systemie informatycznym). Pracownicy 

odpowiedzialni za rozpatrywanie spraw odbierają telefony w godzinach od 8.00 do 13.00. 

W tym czasie odbierają 20-30 rozmów (4-6 rozmów na godzinę). Zdarzają się jednak dni, 

kiedy rozmów jest więcej. Przykładowo w dniu sprawdzania liczby rozmów -  15.06.2016 r. 

dwie osoby odebrały 49 rozmów. Długość rozmów to najczęściej od 3 do 10 minut, jednak 

zdarzają się także rozmowy trwające po 40 minut. Uciążliwość rozmów polega na ogół nie na 

ich długości, ale na częstości. Jeżeli przerwa pomiędzy rozmowami telefonicznymi wynosi 

kilka minut, pracownik nie jest w stanie skoncentrować się na analizowanej sprawie na czas 

wystarczający do przygotowania dokumentu. Pracownik wielokrotnie powraca do tej samej 

sprawy. Ponadto jeżeli pracownik jest w trakcie wprowadzania danych do systemu 

informatycznego i odbiera rozmowę telefoniczną na skutek której przerywa wprowadzanie 

danych, w niektórych przypadkach skutkuje to koniecznością wprowadzenia ich na nowo 

(np. wprowadzenie wniosku o świadczenie nie może być przerwane w dowolnym momencie 

bez utraty danych). (Dowód: akta kontroli, str. 217-218)

5) sposób rejestrowania spraw;

Jedna sprawa jest rozumiana zgodnie z zasadą Jeden  wnioskodawca w jednym 

okresie zasiłkowym”. W przypadku złożenia dodatkowych dokumentów do tej sprawy nie 

są one rejestrowane jako nowa sprawa. (Dowód: akta kontroli, str. 45)

6) usługi zewnętrzne (także tłumaczenia);

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zlecił wykonanie 10 usług zewnętrznych.

Rodzaje usług zewnętrznych:

- dostawa energii elektrycznej i cieplnej;

- usługi remontowe;
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- usługi zdrowotne;

- poczta;

- ochrona obiektu;

- sprzątanie pomieszczeń;

- odbiór ścieków;

- wyrób pieczątek;

- usługi telekomunikacyjne;

- usługi tłumaczenia;

Roczne łączne koszty usług to kwota 311 643,66 zł.
(Dowód: akta kontroli, str. 45, 219-231, 233-239, 241-307, 309-383, 385-403)

7) koszty oprogramowania i sprzętu;

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych używają następującego sprzętu:

1) Komputer stacjonarny -  25 szt.

2) Monitor -  25 szt.

3) Laptop -  1 szt.

4) Urządzenie wielofunkcyjne -  10 szt.

5) Drukarki -  3 szt.

6) Fax -  1 szt.

7) Skaner -  2 szt.

8) Kserokopiarki -  2 szt.

9) Niszczarki -  10 szt.

Rodzaj i liczba używanych oprogramowań:

1) Oprogramowanie Sygnity Świadczenia Rodzinne -  1 szt.

2) Microsoft Windows (XP. Vista, 7, 8) -  25 szt.

3) Microsoft Office (2007, 2010, 2013) -  25 szt.

4) Oprogramowanie antywirusowe (NOD32 Antivirus) -  25 szt.

Roczne całkowite koszty użytkowania/zakupu oprogramowania do obsługi Świadczeń 

Rodzinnych wraz z modułem windykacje wraz z utrzymaniem w 2015 r. wyniosły 

9 900 zł. (Dowód: akta kontroli, str. 45-47,405-415))

Koszty użytkowania/zakupu oprogramowania w przeliczeniu na pracownika to kwota 

396,00 zł. Sprzęt komputerowy wymieniany jest jedynie w przypadku awarii lub 

wyeksploatowania. W 2015 r. zostały wymienione 2 monitory z uwagi na awarię 

poprzednich. (Dowód: akta kontroli, str. 47)
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8) szkolenia;

W 2015 r. dziewięciu pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych wzięło udział 

w 2 szkoleniach:

- „Świadczenia Rodzinne -  nowelizacje -  aktualności” — związane z wykonywanymi 

zadaniami;

- „Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” -  okresowe szkolenie pracownika.

Łączne koszty szkolenia to kwota 1 606,00 zł. Koszt szkoleń w przeliczeniu 

na pracownika -  178,44 zł. (Dowód: akta kontroli, str. 47)

9) liczba rodzin wg stanu na dzień 20 czerwca br. ;

a) liczba rodzin wobec których ustalono, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych 

w  2015 r . - 2 901;

b) liczba rodzin wobec których ustalono, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych 

w okresie 1.01.2016 r. -  20.06.2016 r. -  1 621;

- w tym liczba rodzin wobec których ustalona jest również koordynacja świadczenia 

wychowawczego -  553;

c) liczba rodzin wobec których ustalona jest wyłącznie koordynacja świadczenia 

wychowawczego -  258. (Dowód: akta kontroli, str. 47)

Podsumowanie.

Przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie wskazują wymagań niezbędnych 

do zajmowania stanowiska ds. realizacji świadczeń rodzinnych, nie mniej jednak w Dziale 

Świadczeń Rodzinnych DOPS wśród 14 zatrudnionych pracowników merytorycznych 

12 osób posiadało wykształcenie wyższe (inne niż prawnicze), tylko 2 osoby legitymowały 

się wykształceniem średnim. Znajomość języka obcego zadeklarowało 14 pracowników 

DOPS.
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Z uwagi na specyfikę zadań realizowanych przez Dolnośląski Ośrodek Polityki 

Społecznej roczne koszty korespondencji krajowej i zagranicznej stanowiły znaczną część 

wydatków. Brak podania kosztów korespondencji krajowej w podziale na kierowaną 

do obywateli oraz do gmin nie wynikał z braku rejestrów w tym zakresie, ale z braku czasu na 

podliczenie tej korespondencji. Niewątpliwie oszacowanie przedmiotowych kosztów 

(240 książek nadawczych, każda od 100-300 pozycji) było trudne do wykonania w toku 

prowadzonych czynności kontrolnych. DOPS dążył do obniżenia kosztów korespondencji 

wysyłając ją  do organów właściwych oraz instytucji zagranicznych zbiorczo. Korespondencję 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przekazywano bezpośrednio 

do placówki, z pominięciem Poczty Polskiej, również w celu zmniejszenia kosztów wysyłki. 

Platforma ePUAP nie była wykorzystywana, bowiem nie wpływały wnioski lub podania w tej 

formie. Aktualnie DOPS wykorzystuje do korespondencji platformę komunikacyjną 

Emp@tia.

Wydatki związane z wynajmem lokalu przy ul. Ostrowskiego 7 w II półroczu 2015 r. 

zrnniejszyły się o 16% w wyniku zmniejszenia wyjściowej stawki za każdy metr kwadratowy 

wynajmowanej powierzchni. Wynajmowany lokal nie znajdował się w centrum miasta, 

w nowoczesnym biurowcu, a cena za metr kwadratowy w takiej lokalizacji nie była 

najwyższa. W umowie najmu ustalono warunki ponoszenia opłat za czynsz oraz zużyte media 

tj. energię elektryczną energię cieplną oraz wodę i ścieki. Wynajmujący wystawiał Najemcy 

fakturę VAT za zużyte media za dany miesiąc rozliczeniowy, a zapłata należności następowała 

po otrzymaniu faktury VAT. W grupie wydatków znajdowały się wyłącznie wydatki 

niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Środki finansowe na szkolenia wydatkowano zasadnie. Tematyka szkolenia w zakresie 

świadczeń rodzinnych była zgodna z profilem działania DOPS. Okresowe szkolenie 

pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy.

Ocena pozytywna wynika z celowego i racjonalnego wydatkowania środków z budżetu 

państwa w obszarze świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego. DOPS wydatkował dotację dla zapewnienia realizacji celów statutowych 

jednostki tj. m.in. prowadzenia spraw dotyczących realizacji świadczeń rodzinnych w ramach 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób 

w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także w zakresie 

wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych, realizowanych w związku
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z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, na podstawie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Dolnośląskim Ośrodku 
Polityki Społecznej -  Dzia! Świadczeń Rodzinnych nie wydaje się zaleceń 
pokontrolnych.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustaw y z dnia ustaw y z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w  adm inistracji 
rządow ej (D z. U. N r 185, poz. 1092) inform uję, że k ierow nik  jednostk i kontrolow anej w  term inie 
3 dni roboczych  od dnia otrzym ania spraw ozdania m a praw o przedstaw ić do niego stanow isko, 
nie w strzym uje to  realizacji ustaleń  kontroli.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIAŁU.'
:qntrolującej)(Podpis^lorab"

Do wiadomości:
1. Pan Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14 
50-411 Wrocław

2. a/a
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