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Sprawozdanie z kontroli

W dniu 9 września 2016 r. do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło pismo 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DSR-III.820.1(5).2016.KKA 

w sprawie ponownego przeprowadzenia kontroli związanej z koordynacją systemów 

zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, w aspekcie poprawności 

liczenia spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego, w 2015 r. oraz w 2016 r.

W związku z powyższym w dniu 14 września 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 237 z dnia 13 września 2016 r. oraz 

upoważnienia nr ZP-KNPS.0030-341/16 i nr ZP-KNPS.0030-342/16 z dnia 13 września 

2016 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 30.06.2016 r.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Ewelina Zygmunt -  starszy 

inspektor wojewódzki -  przewodnicząca zespołu oraz Michał Góral -  starszy specjalista. 

Kontrolę wpisano do Książki Kontroli pod nr 4.

Celem postępowania kontrolnego było zbadanie poprawności liczenia spraw z zakresu 

świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

w 2015 r. oraz w 2016 r.

W toku czynności kontrolnych dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:

- Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej -  Piotr Klag



- Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych - Magdalena Tomicka-Paluszczak

- Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych -  Agnieszka Pszczółkowska.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z uchybieniami poprawność liczenia 

spraw z zakresu świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, w 2015 r. oraz w 2016 r.

1. Oceny kontrolowanej jednostki dokonano na podstawie następujących ustaleń:

W okresie objętym kontrolą Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 

sprawy dotyczące realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych rejestrował z wykorzystaniem 

Oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych firmy Sygnity. Oprogramowanie posiada 

homologację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracownicy Biura obsługi klienta w Dziale Świadczeń Rodzinnych DOPS wprowadzają 

do systemu informatycznego:

- dane osobowe klientów;

- wnioski w sprawie świadczeń w wersji uproszczonej;

- druki unijne;

- korespondencję wpływającą

- sprawy (zgodnie z zaleceniami MRPiPS).

(dowód: akta kontroli, str. 23)

Sposób rejestrowania spraw przedstawia się następująco:

- zapytanie gminy, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego nie jest rejestrowane jako sprawa (zgodnie ze stanowiskiem 

ws. rejestrowania spraw w ROPS przekazanym w dniu 19.04.2016 r. przez MRPiPS - dowód: 

akta kontroli, str. 25-26)

- w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego odpowiedź jest rejestrowana jako sprawa (wprowadza się wniosek w wersji 

uproszczonej i załatwia bez kwalifikacji);

- wniosek w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami jest sprawą (każdy okres 

zasiłkowy jest odrębną sprawą);

- wniosek w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego jest sprawą

- wniosek w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego jest sprawą;

- wniosek w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego jest sprawą;



- wniosek w sprawie świadczenia rodzicielskiego jest sprawą;

- wniosek w sprawie świadczenia wychowawczego jest sprawą;

- wniosek w sprawie zastosowania ulgi w spłacie nienależnie pobranych świadczeń jest jedną 

sprawą;

- zapytanie na druku E401+E411 wraz z odpowiedzią jest jedną sprawą;

- zapytanie na innych drukach z serii E400 wraz z odpowiedzią są jedną sprawą;

- zapytanie na druku F001 wraz z odpowiedzią F002 jest jedną sprawą;

- zapytanie na druku F014 wraz z odpowiedzią FO15 jest jedną sprawą;

- zapytanie na druku F022 wraz z odpowiedzią F023 jest jedną sprawą;

- zapytanie na druku F026 wraz z odpowiedzią F027 jest jedną sprawą;

- zapytanie na druku F012 wraz z odpowiedzią FO 13 jest jedną sprawą;

- wniosek dotyczący odzyskania nienależnie pobranych świadczeń na druku ROI7 wraz 

z odpowiedzią ROI 8 jest jedną sprawą.

Sprawy dotyczące druków F i R mogą być zarówno na potrzeby polskie jak i zagraniczne.

(dowód: akta kontroli, str. 21)

Analizie poddano kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań 

z zakresu świadczeń rodzinnych zawierające informacje o realizacji zadań z zakresu 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych za rok 

2015 i I półrocze 2016 w części A i B (A -  liczba rozpatrywanych spraw i dokumentów 

wysyłanych za granicę na potrzeby ustalenia koordynacji i prawa do polskich świadczeń 

rodzinnych, B -  liczba rozpatrywanych spraw i dokumentów otrzymanych z instytucji 

zagranicznych na potrzeby ustalenia koordynacji i prawa do zagranicznych świadczeń 

rodzinnych). Ogółem liczba spraw, które wpłynęły w I, II, III i IV kwartale 2015 r. 

wskazanych w części A i B wynosi 8 631. Natomiast ogółem liczba spraw, które wpłynęły 

w I i II kwartale 2016 r. wskazanych w częściach A i B wynosi 3 731.
(dowód: akta kontroli, str. 27-56)

Różnica w liczbie spraw wykazanych w kwartalnych sprawozdaniach rzeczowo- 

finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierających 

informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

dotyczących świadczeń rodzinnych za rok 2015 w części A i B i podanych w Sprawozdaniu 

z kontroli przeprowadzonej w dniach 22 -  23 czerwca 2016 r. w DOPS - znak: PS- 

KNPS.431.7.4.2016.EZ z dnia 8 września 2016 r. (9 132 sprawy) wynika stąd, że w trakcie 

kontroli podano liczbę spraw prowadzonych w 2015 roku.



Dyrektor DOPS wyjaśnił, że:

„Interpretując 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) tut. Ośrodek podał w wyjaśnieniu dla Wojewody, jako liczbę spraw prowadzonych 

w danym roku, sumę:

- spraw na potrzeby ustalenia koordynacji i prawa do polskich świadczeń rodzinnych (cz. A 

wiersz B kol. 3 sprawozdania)

- spraw na potrzeby ustalenia koordynacji i prawa do zagranicznych świadczeń rodzinnych 

(cz. B wiersz B kol. 3 sprawozdania)

-  spraw dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (cz. C sprawozdania)

-  oraz sprawy wznawiane, których nie ma w części A wiersz B kol. 3 sprawozdania.

Zgodnie z powyższym w roku 2015 rozpatrywano 9 162 sprawy:

I  kwartał 2015 r. -  2 891

II kwartał 2015 r. -  2 275

III kwartał 2015 r. — 1 800

IV  kwartał 2015 r. - 2  196

Niestety w wyjaśnieniach dla Wojewody za IV  kwartał 2015 r. błędnie podano liczbę 2 166 

zamiast 2 196”. (dowód: akta kontroli, str. 59-61)

Z informacji przedstawionych przez Dyrektora DOPS liczba spraw wpływających 

i załatwionych w roku 2015 i w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

2015 I - V I  2015 I - V I  2016

Liczba spraw wpływających

- cz. A 5 065 2 798 1 945

- cz. B 3 566 2 136 1 786

Suma 8 631 4 934 3 731

Liczba spraw załatwionych

- cz. A 4 837 2518 1 335

- cz. B 2 690 1 576 977

Suma 7 527 4 094 2 312
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Dyrektor DOPS wyjaśnił:

„Duża różnica między I  półroczem 2015 r., a I  półroczem 2016 r. wynika ze zmiany 

interpretacji sposobu Uczenia spraw i wprowadzania ich do systemu, którą otrzymaliśmy 

w maju 2015 r. Wątpliwości budził i nadal budzi zapis w pkt 3 tiret 3 objaśnień 

do rozporządzeń (z dnia 11 kwietnia 2013 r. i 21 grudnia 2015 r.) w sprawie sprawozdań 

rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych cyt.:

>w przypadku zapytania czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego w stosunku do jednego okresu zasiłkowego, w trakcie którego 

na członka rodziny/członków rodziny pobierano różnego rodzaju świadczenia rodzinne, 

stanowią jedną sprawę dotyczącą jednej rodziny<

Interpretując tę definicję tut. Organ (...) liczył w każdym przypadku zapytanie czy w sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów’ zabezpieczenia społecznego jako sprawę.

W dniu 25 maja 2015 r. na spotkaniu w Departamencie Koordynacji Systemów 

Zabezpieczenia Społecznego MRPiPS otrzymaliśmy prezentację przedstawiającą sposób 

wprowadzania spraw, który miał umożliwić prawidłowe generowanie danych 

w sprawozdaniu. Powyższą prezentację przekazano pracownikom Działu Świadczeń 

Rodzinnych DOPS w celu zapoznania i właściwego wprowadzania spraw. W wyniku 

w/w objaśnień Departamentu zapytanie gminy czy w sprawie mają zastosowanie przepisy

0 koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie je s t rejestrowane jako sprawa

1 pojawia się tylko w części C wiersz 1 - 3  sprawozdania. Powyższy sposób rejestrowania 

zapytań o koordynację systemów zabezpieczenia społecznego potwierdza dodatkowo 

komunikat Zastępcy Dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 

Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Michała Drozdowicza 

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Należy dodać, że czym innym jest liczba spraw wpływających, liczba spraw załatwionych 

a liczba spraw prowadzonych ”. (dowód: akta kontroli, str. 17-19)

W toku kontroli na wybranej losowo próbie sprawdzono sposób rejestrowania spraw

przez system informatyczny.

1. N.H. -  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  7.10.2015 r.), druk unijny F003 -

zarejestrowano jako 1 sprawa;

2. M.S. -  a) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu do DOPS -

20.06.2016 r.), druk unijny F003 -  zarejestrowano jako 1 sprawa;



b) wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (data wpływu 

do DOPS -  20.06.2016 r.), druk unijny F003 -  zarejestrowano jako 1 sprawa;

3. I.N. -  a) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  21.12.2015 r.) -  składa jako mężatka; 

b) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  21.12.2015 r.) -  składa jako rozwódka; 

Druk unijny F003 -  zarejestrowano jako 1 sprawa;

4. M.Sz. -  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  12.08.2015 r.), druk unijny F003 -

zarejestrowano jako 1 sprawa;

5. B.M. -  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  20.10.2015 r.), .), druk unijny F003 -

zarejestrowano jako 1 sprawa;

6. B.Sz. -  a) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (data wpływu do DOPS -

20.08.2015 r.), druk unijny F003 -  zarejestrowano jako 1 sprawa; 

b) wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  23.11.2015 r.), druk unijny F003 -

zarejestrowano jako 1 sprawa;

7. M.B. -  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  30.09.2015 r.), druk unijny F003 -

zarejestrowano jako 1 sprawa;

8. A.S. -  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

rodzinnego (data wpływu do DOPS -  26.10.2015 r.), druk unijny F003 -

zarejestrowano jako 1 sprawa.

(dowód: akta kontroli, str. 65-151)

Ponadto przeanalizowano udostępnione raporty za 2015 r. i I półrocze 2016 r. 

zawierające zestawienie wpływających wniosków i stwierdzono, że niektórzy wnioskodawcy, 

o tym samym imieniu i nazwisku, występowali w raportach wielokrotnie: 1) A.D. -  12 razy; 

2) K.R. -  3 razy; 3) M.R. -  7 razy; 4) W.G. -  7 razy; 5) M.P. -  6 razy; 6) M.P. -  5 razy; 7) I.M. 

-  4 razy; 8) A.R. -  3 razy; 9) W.K. -  2 razy.

(dowód: akta kontroli, str. 153-531) 

Z analizy sposobu rejestrowania spraw wynika, że system informatyczny liczy sprawy 

zgodnie z definicją zawartą w pkt 3 objaśnień do kwartalnego sprawozdania rzeczowo-



finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierającego 

informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

dotyczących świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, potwierdzonymi kwartalnymi sprawozdaniami 

rzeczowo-finansowymi z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych zawierających 

informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

dotyczących świadczeń rodzinnych za I i II kwartał 2016 r. (część A i B), do DOPS wpłynęło 

łącznie 3 731 spraw tj. 1 945 w części A oraz 1 786 w części B. Przesłany w formie 

elektronicznej raport za ten sam okres zawierał 1 879 pozycji. Zespół kontrolny poprosił 

o wygenerowanie dodatkowego raportu zawierającego pozostałe wnioski w liczbie 

stanowiącej różnicę pomiędzy posiadanymi danymi.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych wyjaśniła:

„Część A czyli liczba 1 945 to wnioski, które wpłynęły w Ipółroczu 2016 oraz inne sprawy 

(wpływające z instytucji zagranicznych druki unijne bądź pisma, jako odpowiedzi na nasze 

zapytania -  to nie wnioski). W liczbie wniosków 1 879 (z raportu, a nie ze sprawozdania) 

są również wnioski, które zostały anulowane (błędnie wprowadzone) i system ich nie może 

liczyć w cz. A sprawozdania. Część B sprawozdania to sprawy (komplety formularzy) 

z zapytaniami przesianymi przez instytucje zagraniczne.

Na tą chwilę nie potrafię wygenerować raportu, o który Pan prosi ”.

(dowód: akta kontroli, str. 532)

Podsumowanie.

Na podstawie analizy sposobu rejestrowania spraw potwierdzono, że system 

informatyczny liczy sprawy zgodnie z definicją zawartą w pkt 3 objaśnień do kwartalnego 

sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 

zawierającego informacje o realizacji zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych, stanowiącego załącznik 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, 

w szczególności za sprawę uznaje sprawy wpływające do DOPS z organów właściwych 

na podstawie art. 23a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, przy czym:

- wnioski objęte odrębnym postępowaniem administracyjnym to oddzielne sprawy;

- kolejne okresy zasiłkowe dla jednej rodziny stanowią oddzielne sprawy;



- postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych stanowią odrębne 

sprawy.

Jako sprawa nie jest rejestrowane zapytanie organu właściwego w zakresie 

zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Brak wygenerowania z programu Sygnity raportu ilości spraw i wniosków, które 

wpłynęły do DOPS np. w I półroczu 2016 r. nie daje możliwości wyjaśnienia różnicy w ilości 

wykazanych spraw. W związku z powyższym zaleca się dołożenie wszelkich starań w celu 

wykorzystania funkcjonalności systemu, a tym samym poprawności procesu 

sprawozdawczego.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie 
wstrzymuje to jednak realizacji ustaleń kontroli.
Ponadto zgodnie z treścią art. 49 przywołanej ustawy, kierownik Ośrodka w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania sprawozdania informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, 
wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
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