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Wrocław, dnia fi ¡maja 2017 r.

ZP-KNPS.431.8.4.2017.MS

Pani
Grażyna Urbańska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

Wystąpienie pokontrolne

W dniach 6-8 marca 2017 r., na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 

525zezm.), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195, ze zm.) kontrolerzy 

w składzie: Małgorzata Siłka -  inspektor wojewódzki oraz Monika Broniszewska -  starszy 

inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym, w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, w zakresie prawidłowości stosowania przepisów 

ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, terminowości załatwiania spraw 

i efektywności realizacji zadań. Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 

6 marca 2017 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w Projekcie Wystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu w dniu 27.04.2017 r. Do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono 

zastrzeżeń.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu kieruje Pani Grażyna



Urbańska, zatrudniona na stanowisku Dyrektora od dnia 1 marca 2009 r.

Wojewoda Dolnośląski ocenił pozytywnie z nieprawidłowością działania Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w zakresie przyznawania i wypłacania 

świadczenia wychowawczego.

Stwierdzono następującą nieprawidłowość:

- błędne ustalenie dochodu rodziny.

W okresie objętym kontrolą, realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci zajmowali się następujący pracownicy Działu Świadczeń 

Rodzinnych:

1. Pani Agnieszka Bogulak -  inspektor,

2. Pani Joanna Brambor -  inspektor,

3. Pani Dorota Czubowska -  inspektor,

4. Pani Justyna Goworska -  podinspektor,

5. Pani Justyna Hemet -  podinspektor,

6. Pani Dorota Hędrzak -  inspektor,

7. Pani Grażyna Juchkiewicz -  inspektor,

8. Pani Dorota Koszyk -  starszy inspektor,

9. Pani Joanna Krywulko -  inspektor,

10. Pani Izabella Mielczarek -  starszy inspektor,

11. Pani Monika Mika -  podinspektor,

12. Pan Paweł Nyklasz -  specjalista,

13. Pani Aleksandra Parla-Szymczak -  inspektor,

14. Pan Tomasz Skupiński -  inspektor,

15. Pani Małgorzata Soroko -  starszy inspektor,

16. Pani Patrycja Wieczorek -  referent,

17. Pani Magdalena Magiełda -  referent,

18. Pani Anna Olejarz -  referent,

19. Pani Kamila Szostak -  referent,

20. Pani Anna Śliwak -  referent,

21. Pani Aneta Okupna -  referent,

22. Pani Magdalena Pokojowa-Krawczyk -  referent.

Prezydent Miasta Wałbrzycha, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195),
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do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania 

w tych sprawach decyzji, upoważnił następujące osoby:

1. Panią Grażynę Urbańską -  Dyrektora MOPS w Wałbrzychu (Zarządzenie Nr 221/2016, 

z dnia 23.03.2016 r.),

2. Pana Krzysztofa Czaję -  Zastępcę Dyrektora MOPS w Wałbrzychu (Zarządzenie 

Nr 210/2016, z dnia 23.03.2016 r.),

3. Panią Magdalenę Stefańską -  Zastępcę Dyrektora MOPS (Zarządzenie Nr 324/2016, 

z dnia 26.04.2016 r.),

4. Pana Tomasza Szatonia -  Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych (Zarządzenie 

Nr 220/2016, z dnia 23.03.2016 r.),

5. Panią Małgorzatę Staniewską -  Zastępcę Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych 

(Zarządzenie Nr 219/2016, z dnia 23.03.2016 r.),

6. Panią Dorotę Hędrzak -  Inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych (Zarządzenie

Nr 213/2016, z dnia 23.03.2016 r.),

7. Panią Izabelę Mielczarek -  Starszego Inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych 

(Zarządzenie Nr 217/2016, z dnia 23.03.2016 r.),

8. Panią Dorotę Hędrzak -  Inspektora Działu Świadczeń Rodzinnych (Zarządzenie

Nr 213/2016, z dnia 23.03.2016 r.).

Ponadto, na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), do prowadzenia postępowań

w sprawach świadczeń wychowawczych, upoważnił następujących pracowników Działu 

Świadczeń Rodzinnych MOPS:

1. Panią Agnieszkę Majerską-Żak -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.1489.2016, 

z dnia 23.12.2016 r.),

2. Panią Dorotę Czubowską -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.504.2016, 

z dnia 19.05.2016 r.),

3. Panią Joannę Krywulko -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.503.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

4. Pana Tomasza Skupińskiego -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.501.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

5. Panią Patrycję Wieczorek -  Referenta (Upoważnienie Nr BO.077.500.2016, z dnia

19.05.2016 r.),
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6. Pana Pawła Nyklasz -  Specjalistę (Upoważnienie Nr BO.077.499.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

7. Panią Joannę Soroko -  Starszego Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.498.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

8. Panią Monikę Mika -  Podinspektora (Upoważnienie Nr BO.077.497.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

9. Panią Aleksandrę Parlę -Szymczak -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.496.2016, 

z dnia 19.05.2016 r.),

10. Panią Dorotę Koszyk -  Starszego Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.495.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

11. Panią Annę Olejarz -  Referenta (Upoważnienie Nr BO.077.494.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

12. Panią Annę Śliwak -  Referenta (Upoważnienie Nr B0.077.493.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

13. Panią Anetę Okupną -  Referenta (Upoważnienie Nr B0.077.492.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

14. Panią Bernadettę Gwiazdę -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.491.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

15. Panią Agnieszkę Bogulak- Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.490.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

16. Panią Joannę Brambor -  Inspektora ( Upoważnienie Nr BO.077.489.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

17. Panią Grażynę Juchkiewicz -  Inspektora (Upoważnienie Nr BO.077.488.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

18. Panią Justynę Gaworską -  Podinspektora (Upoważnienie Nr BO.077.487.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

19. Panią Joannę Starczewską-Balińską -  Podinspektora (Upoważnienie 

Nr BO.077.486.2016, z dnia 19.05.2016 r.),

20. Panią Justynę Hemet -  Podinspektora (Upoważnienie Nr BO.077.485.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

21. Panią Kamilę Szostak -  Referenta (Upoważnienie Nr BO.077.484.2016, z dnia

19.05.2016 r.),

22. Panią Magdalenę Pokojową-Krawczyk -  Referenta (Upoważnienie Nr BO.077.483.2016, 

z dnia 19.05.2016 r.),
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Panią Magdalenę Magiełdę -  Referenta (Upoważnienie Nr BO.077.482.2016, z dnia

19.05.2016 r.).

Ilekroć poniżej jest mowa o:

1. ustawie -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 195, ze zm.),

2. rozporządzeniu -  należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania 

w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214),

3. k.p.a. -  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Pan Tomasz Szatoń -  Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS,

2. Pani Małgorzata Staniewska -  Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych 

MOPS.

Informacje ogólne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy Uchwały 

Nr XV/83/90 Miejskiej Rady Narodowej w Wałbrzychu z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie 

utworzenia terenowej jednostki budżetowej realizującej zadania w zakresie pomocy 

społecznej oraz Zarządzenia Nr 12 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18 maja 1990 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek działał w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą 

Nr XXXV/173/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 stycznia 2005 r., ze zm. Ponadto 

Ośrodek działał w oparciu o Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem 

Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu z dnia 20 maja 

2013 r., ze zm.

Świadczenie wychowawcze wypłacane jest w formie przelewów bankowych 

na wskazane przez wnioskodawców konto bankowe oraz przelewów na konto karty 

przedpłaconej wydanej świadczeniobiorcy przez bank PKO BP. Sporadycznie, 

w przypadkach losowych wypłacane jest gotówką w kasie lub przekazem pocztowym.
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Godziny pracy Ośrodka:

- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: godz. 7 -1 5  .

1. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci.

Wypłata świadczenia wychowawczego realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 

11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, 

ze zm.).

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wałbrzychu złożono 6749 wniosków o przyznanie świadczenia 

wychowawczego, w tym 5324 wnioski w formie papierowej i 1425 wniosków drogą 

elektroniczną. W styczniu 2017 r. wpłynęły 124 wnioski (w tym 19 drogą elektroniczną), 

a w lutym 2017 r. 88 wniosków (w tym 10 za pomocą systemu teleinformatycznego).

W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Wałbrzychu wypłacił na podstawie decyzji administracyjnych 73254 świadczenia. 

Wydatkowano na ten cel środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 36 455 145 zł. 

W styczniu 2017 r. wypłacono 8267 świadczeń w kwocie 4 127 083 zł, a w lutym 2017 r. 

8323 świadczenia w kwocie 4 155 496 zł. W okresie od 1.04.2016 r. do 31.12.2016 r. 

świadczenie wychowawcze wypłacono dla 5844 rodzin, w tym dla 1727 rodzin na drugie 

i kolejne dzieci. Natomiast dla 4117 rodzin przyznano świadczenie wychowawcze 

na pierwsze dziecko, uwzględniając kryterium dochodowe, z czego:

- dla 3789 rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie,

- dla 328 rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę w rodzinie.

W 2017 r. świadczenie wychowawcze wypłacono dla 5528 rodzin w styczniu i dla 5561 

w lutym, w tym dla 1659 rodzin na drugie i kolejne dzieci. Natomiast dla 3869 rodzin 

(w styczniu) i 3902 (w lutym) - przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z czego:

- dla 3421 (w styczniu) i 3452 (w lutym) rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie,

- dla 448 (w styczniu) i 450 (w lutym) rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę w rodzinie.

W okresie objętym kontrolą wydano łącznie 6678 decyzji administracyjnych, w tym 310 

decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub błędnego 

określenia składu rodziny wnioskodawcy, bądź korzystania ze świadczeń za granicą. Od treści
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wydanych decyzji 24 osoby wniosły odwołania do organu II instancji. Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło dotychczas 21 spraw, z tego 15 decyzji organu I instancji 

utrzymało w mocy, 6 decyzji uchyliło i przekazało do ponownego rozpatrzenia.

Kontroli poddano dokumentację 10 spraw wraz z decyzjami dotyczącymi przyznania 

świadczenia wychowawczego dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w rodzinie 

o następujących numerach:

1.J.S. - MOPS.DŚR.4350/3929/2/SW/2015 z dnia 8.02.2017 r., 

MOPS.DŚR.4350/3929/SW/2015 z dnia 13.05.2015 r.

2.M.G. - MOPS.DŚR.4350/6437/SW/2015 z dnia 21.02.2017 r.

3.P.P. - MOPS.DŚR.4350/1325/SW/2015 z dnia 15.04.2016 r.

4.D.L. - MOPS.DŚR.4350/620/SW/2015 z dnia 12.04.2016 r.

5.1.L. - MOPS.DŚR.4350/3369/SW/2015 z dnia 10.05.2016 r.

6.E.Sz. - MOPS.DŚR.4350/3114/SW/2015 z dnia 20.05.2016 r.

7.M.Z. - MOPS.DŚR.4350/4238/SW/2015 z dnia 17.05.2016 r.

8.T.O. - MOPS.DŚR.4350/3087/SW/2015 z dnia 6.05.2016 r.

9.M.P. - MOPS.DŚR.4350/3092/SW/2015 z dnia 6.05.2016 r.

10.M.Sz. - MOPS.DŚR.4350/6288/SW/2015 z dnia 12.12.2016 r.

Kontroli poddano ponadto dokumentację 30 spraw dotyczących przyznania świadczenia 

wychowawczego na pierwsze dziecko z podziałem:

- 15 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 800 zł na osobę w rodzinie:

11.M.B. -  MOPS.DŚR.4350/1966/SW/2015 z dnia 27.04.2016 r.

12.R.T. -  MOPS.DŚR.4350/2194/SW/2015 z dnia 9.05.2016 r.

13.1.T. -  MOPS .DŚR.43 50/6314/S W/2015 z dnia 3.01.2017 r.

14JLG. -  MOPS.DŚR.4350/6335/SW/2015 z dnia 17.01.2017 r.

15.Z.T. -  MOPS.DŚR.4350/121/SW/2015 z dnia 14.04.2016 r.

16.R.Sz. -  MOPS .DŚR.43 50/2646/S W/2015 z dnia 5.05.2016 r.

17.A.K. -  MOPS.DŚR.4350/50/SW/2015 z dnia 16.05.2016 r.

18.A.S.-N. -  MOPS.DŚR.4350/3692/SW/2015 z dnia 16.05.2016 r.

19.A.M. -  MOPS.DŚR.4350/21185/SW/2015 z dnia 21.04.2016 r.

2P.S.O. -  MOPS .DŚR.43 50/6006/SW/2015 z dnia 15.09.2016 r.

21.K.K. -  MOPS.DŚR.4350/5348/SW/2015 z dnia 13.07.2016 r.

22.J.S. -  MOPS.DŚR.4350/166/SW/2015 z dnia 12.04.2016 r.
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23.M.Sz. -  MOPS.DŚR.4350/1204/SW/2015 z dnia 18.04.2016 r.

24.J.A. -  MOPS.DŚR.4350/1238/SW/2015 z dnia 17.06.2016 r.

25.J.W. -  MOPS.DŚR.4350/2185/SW/2015 z dnia 21.04.2016 r.

- 15 spraw w przypadku rodzin z dochodem do 1 200 zł na osobę w rodzinie:

26.K.G. - MOPS.DŚR.4350/39/SW/2015 z dnia 11.04.2016 r.

27.R.G. - MOPS.DŚR.4350/1587/SW/2015 z dnia 22.04.2016 r.

28.M.W. - MOPS.DŚR.4350/2222/SW/2015 z dnia 21.04.2016 r.

29.T.Z. - MOPS.DŚR.4350/1026/SW/2015 z dnia 18.04.2016 r.

30.J.M. - MOPS.DŚR.4350/4810/SW/2015 z dnia 14.06.2016 r.

31.E.T. -  MOPS.DŚR.4350/827/SW/2015 z dnia 12.04.2016 r.

32.M.W. -  MOPS.DŚR.4350/2972/SW/2015 z dnia 8.06.2016 r.

33.M.K. -  MOPS.DŚR.4350/5766/SW/2015 z dnia 8.08.2016 r.

34.E.W-M. -  MOPS.DŚR.4350/5799/SW/2015 z dnia 18.08.2016 r.

35.W.S. -  MOPS.DŚR.4350/965/SW/2015 z dnia 20.04.2016 r. 

MOPS.DŚR.4350/965/2/SW/2015 z dnia 2.12.2016 r.

36.J.S. -MOPS.DŚR.4350/6121/SW/2015 z dnia 9.11.2016 r.

37.K.M. -  MOPS.DŚR.4350/3779/SW/2015 z dnia 12.05.2016 r.

38.K.P. -  MOPS.DŚR.4350/2957/SW/2015 z dnia 24.05.2016 r. 

MOPS.DŚR.4350/2957/2/SW/2015 z dnia 2.12.2016 r.

39.A.P. -  MOPS.DŚR.4350/5623/SW/2015 z dnia 24.08.2016 r.

40.A.M. -  MOPS.DŚR.4350/947/SW/2015 z dnia 19.04.2016 r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w skontrolowanych 

decyzjach ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następowało 

odpowiednio na wniosek matki lub ojca dziecka.

Pierwszy okres, na który ustalano prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczął się 

dnia 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Świadczenie wychowawcze 

przyznawano i wypłacano w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do ukończenia 

przez dziecko 18 roku życia. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc ustalano 

dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, 

a otrzymaną kwotę mnożono przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie 

przysługiwało. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc 

zaokrąglano do 10 groszy w górę. Świadczenie przysługiwało na pierwsze dziecko, jeżeli



dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczał kwoty 800 zł netto lub 1 200 zł netto 

jeżeli członkiem rodziny było dziecko niepełnosprawne. Ustalając prawo do świadczenia 

wychowawczego na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r., rokiem 

kalendarzowym, z którego dochody stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego był rok 2014. Wydawane decyzje administracyjne przyznające świadczenie 

wychowawcze były natychmiast wykonalne. Decyzje administracyjne wydawano w terminie, 

a sposób ich doręczenia był zgodny z art. 39 i 46 k.p.a.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczenia wychowawczego jest wniosek o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego. Na składanych wnioskach widniał stempel opatrzony datą 

wpływu, numerem oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w większości spraw samodzielnie 

uzyskiwał i weryfikował informacje oraz dane organów właściwych, tj.: Urzędu Skarbowego, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rejestru PESEL, Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. W pozostałych sytuacjach ww. dokumenty były dołączane 

do wniosku przez osoby wnioskujące.

Oświadczenia stron oraz członków rodziny składane były pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie został 

zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu otrzymał w 2016 r. dotację 

z budżetu państwa na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 

37 230 207 zł, z tego przeznaczono 380 000 zł na wdrożenie ustawy, a 419 182 zł na obsługę.

W styczniu 2017 r. MOPS otrzymał z budżetu państwa dotację na realizację ustawy 

w wysokości 4 400 000 zł, z tego na wypłatę świadczeń 4 334 000 zł, a na koszty obsługi 

66 000 zł. W lutym 2017 r. kwota dotacji wyniosła 4 162 300 zł, z tego na wypłatę świadczeń 

przeznaczono 4 099 866 zł, a 62 434 zł na koszty obsługi.

Realizacją ustawy zajmowały się w MOPS łącznie 22 osoby. Wnioski o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego realizowano terminowo. Decyzje administracyjne 

przyznające pomoc sporządzano bez zbędnej zwłoki. Powyższe świadczy o efektywnym 

wykonywaniu zleconego zadania.

Niezależnie od powyższego stwierdzono, że w sprawach, w których po zmianie 

okoliczności faktycznych strona zwracała się z kolejnym wnioskiem o przyznanie
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świadczenia (po przedłożeniu orzeczenia o niepełnosprawności), przyznawano prawo 

do świadczenia za okres, względem którego wcześniej prawa do takiego świadczenia 

odmówiono. Ustawodawca w art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci zobowiązuje wprost organy administracji do zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji 

administracyjnej, na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego, jeżeli 

uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo 

do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia 

wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze 

lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. 

Przepis ten daje podstawę do wydawania kolejnych rozstrzygnięć w sprawach, które 

wcześniej zostały już załatwione. Przepis art. 27 ust. 1 ustawy wskazuje, że w takich 

sytuacjach decyzja pierwotna powinna zostać uchylona bądź zmieniona. Wobec powyższego, 

w przypadku zmiany okoliczności, od których uzależnione jest prawo do świadczenia, organ 

kontrolny proponuje, aby sformułować decyzję, w której wskazane zostanie, w jaki sposób 

zmienia się wydane już na rzecz strony rozstrzygnięcie.

Ponadto w związku z pismem Pani L.D., otrzymanym za pośrednictwem Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (Nr DSR-IV.821.2012.2017.MS), dotyczącym 

ewentualnych nieprawidłowości w ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego 

na podstawie ustawy z dnia 11 listopada 2016. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.), kontroli poddano akta sprawy wnioskodawczym Pani 

J.W. W aktach znajdował się prawidłowo wypełniony wniosek z dnia 7.04.2016 r. 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko, opatrzony 

datą wpływu, numerem oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek, wraz z kompletem 

dokumentów, oświadczeniami o dochodach oraz o składzie rodziny, zawierającymi klauzulę 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. W aktach znajdował się wydruk z systemu CBB (Centralna Baza 

Beneficjentów) weryfikujący nr PESEL, postanowienia sądu o przyznanych alimentach oraz 

dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody. Z zebranej dokumentacji wynikało, że Pani 

J.W. jest osobą samotnie wychowującą 2 dzieci, a dochód w przeliczeniu 

na osobę w rodzinie w 2014 r. wyniósł 494,52 zł i jest niższy od kwoty dochodu 

uprawniającego do otrzymywania świadczenia na pierwsze dziecko (800 zł na osobę 

w rodzime). W aktach sprawy znajdowała się decyzja Nr MOPS.DŚR.4350/2185/SW/2015 

z dnia 21.04.2016 r. w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci
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L.H. i K.L. w kwocie po 500 zł miesięcznie w okresie od 1.04.2016 r. do 30.09.2017 r. 

W związku ze zgłoszeniem Pani L.D. (pismo do MOPS Wałbrzych z dnia 16.08.2016 r.) 

o możliwości złożenia przez Panią J.W. fałszywych oświadczeń o składzie rodziny, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania 

rodziny w dniu 9.09.2016 r. Podczas wywiadu ustalono, że Pani J.W. samotnie wychowuje 

2 dzieci. Wnioskodawczym podpisała w tej sprawie oświadczenie.

W w/w sprawie stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, błędnie ustalono 

dochód rodziny, nie biorąc pod uwagę utraty dochodu, w związku z uzyskaniem prawa 

do urlopu wychowawczego, o którą wnioskowała strona. Pani J.W. dołączyła do wniosku 

o przyznanie świadczenia wychowawczego pismo z 14.01.2016 r., w którym pracodawca 

udziela urlopu wychowawczego na okres od 14 stycznia 2016 r. do 14 stycznia 2017 r. w celu 

sprawowania osobistej opieki nad synem K.L.

Art. 2 pkt 19 lit. a) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jednoznacznie 

wskazuje, że uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego oznacza utratę dochodu. Zgodnie 

z art. 7 ust. 1 ustawy, w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

Sposób wyliczenia dochodu nie miał wpływu na przyznanie świadczenia.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych wyjaśnił:

„ W aktach sprawy znajduje się dokument potwierdzający utratą dochodu z 2014 r. Jednakże 

obliczony dochód przyjęty przy przyznawaniu prawa do świadczeń (bez uwzględnienia utraty 

dochodu) nie spowodował przekroczenia kryterium dochodowego dlatego nie został on 

utracony. W pierwszych miesiącach przyznawania świadczeń wychowawczych 

podejmowaliśmy wszelkie starania aby wydawać decyzje bez zbędnej zwłoki
(dowód: akta kontroli, str. 23)

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenie:

1. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, w przypadku 

utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 

na jaki ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, 

spowodowanej uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, nie uwzględniać 

dochodu utraconego.
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Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 19 lit. a) ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195, ze zm.).

Termin wykonania: na bieżąco.

Zgodnie z treścią art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik Ośrodka w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje tut. Wydział o sposobie wykonania zaleceń, 

wykorzystania wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 

z których jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi -  

Prezydent Miasta Wałbrzycha, trzeci włącza się do akt kontroli.

Z  up. W 0 J C W 0 D Y  O O L M O S L Ą S K t E S O

iej

Do wiadomości:
1. Pan Roman Szełemej

Prezydent Miasta Wałbrzycha
2. a/a
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