
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia-2 ' listopada 2019 r.

ZP-KNPS.431.8.9.2019.EL

Pan
Tomasz Frischmann
Burmistrz
Miasta Oława

W ystąpienie pokontrolne

W dniach 2-3 października 2019 r. na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w  województwie (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1464), art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli 

w  administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., N r 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 2018r., poz. 

2134 ze zm.), zespół kontrolerów w składzie: Ewa Lasota -  starszy specjalista - 

przewodniczący zespołu, Natalia Szczecińska -  starszy specjalista -  kontroler z W ydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu 

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim w Oławie 

z zakresu warunków nabywania prawa do świadczeń wychowawczych oraz zasad ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

Kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci obejmowała okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 2 

października 2019 r.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2019 r.

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli zostały przedstawione w  Projekcie W ystąpienia 

Pokontrolnego doręczonego Burmistrzowi M iasta Oława w dniu 30 października 2019 r. Do 

Projektu Wystąpienia Pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.

Jednostką kieruje Pan Tomasz Frischmann wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta



Oława.

Pan Tomasz Frischmann ponosi odpowiedzialność za realizowane zadania w okresie 

objętym kontrolą.

Burmistrz Miasta Oława upoważnił:

- Upoważnienia nr SP.0052.1.2018 z dnia 2.01.2018 r. do prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu 

nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.4.2019 z dnia 19.06.2019 r. do prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego; sporządzania w tych sprawach 

rozstrzygnięć w tym decyzji, przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego.

- Upoważnienia z dnia 1.12.2018 r. do prowadzenia postępowań w sprawach 

świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego 

świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia z dnia 19.06.2019 r. do prowadzenia postępowań w sprawie 

przyznania świadczenia wychowawczego; sporządzania w  tych sprawach 

rozstrzygnięć w tym decyzji, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. do wydawania decyzji,

podpisywania postanowień, zaświadczeń i innych pism związanych z procedurami 

przyznawania świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia wychowawczego w zastępstwie Ł. M-W., prowadzenia 

postępowań w  sprawie przyznania świadczenia wychowawczego lub ustalenia 

i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.2.2019 z dnia 2.01.2019 r. do wydawania decyzji

w  sprawie świadczeń wychowawczych, podpisywania postanowień, zaświadczeń

i innych pism związanych z procedurami przyznawania świadczenia
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wychowawczego lub ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 

wychowawczego w  zastępstwie Ł.M-W, prowadzenia postępowań w  sprawie 

przyznania świadczenia wychowawczego lub ustalenia nienależnie pobranego 

świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.5.2019 z dnia 19.06.2019 r. do prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, sporządzania w tych sprawach 

rozstrzygnięć, w tym decyzji, przekazywanie informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. do prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu 

nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.3.2019 z dnia 19.06.2019 r. do prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego; sporządzania w tych sprawach 

rozstrzygnięć, w  tym decyzji, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego.

Upoważnienia nr SP.0052.1.2016 z dnia 25.07.2016 r. do prowadzenia postępowań 

w  sprawie przyznania świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.1.2016 z dnia 1.07.2016 r. do prowadzenia postępowań 

w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu

nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

- Upoważnienia nr SP.0052.7.2019 z dnia 16.09.2019 r. do prowadzenia postępowań 

w  sprawie przyznania świadczenia wychowawczego; sporządzania w tych sprawach 

rozstrzygnięć, w tym decyzji, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia 

wychowawczego.
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- Upoważnienia nr SP.0052.1.2016 z dnia 31.03.2016 r. do wydawania decyzji, 

podpisywania postanowień, zaświadczeń i innych pism związanych z procedurami 

przyznawania świadczenia wychowawczego lub ustalenia i zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia.

- Upoważnienia nr SP.0052.1.2019 z dnia 2.01.2019 r. do wydawania decyzji 

w sprawie świadczeń wychowawczych, podpisywania postanowień, zaświadczeń 

i innych pism związanych z procedurami przyznawania świadczenia 

wychowawczego lub ustalenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 

wychowawczego.

Zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

zajmowali się następujący pracownicy:

1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

i Przedsiębiorczości Urzędu M iasta Oława |

2. -  specjalista ds. świadczeń wychowawczych -  zatrudniona |

referent ds. świadczeń wychowawczych - zatrudniony

4. -  specjalista ds. programów pomocowych i organizacji

pozarządowych -  zatrudniona |

5. -  referent ds. św. wychowawczych -  zatrudniona

I  -  referent ds. świadczeń wychowawczych -  zatrudniona |

7.

8.
| zatrudniona

• pomoc administracyjna -  zatrudniona |

(dowód: akta kontroli, str.27-30)

W ojewoda Dolnośląski ocenia pozytywnie z nieprawidłowościami działania Urzędu 

Miejskiego w Oławie w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego 

oraz przekazywanie wojewodzie wniosków o świadczenia wychowawcze, celem ustalenia 

czy w  sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego.
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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 2018 r., poz. 2134 ze zm.),

2. rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2017 r. - należy przez to rozumieć rozporządzenie 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz 

zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach 

i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1465),

3. rozporządzeniu z dnia 18 czerwca 2019 r. - należy przez to rozumieć rozporządzenie 

M inistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w  sprawie 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego 

oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach 

i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1177),

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

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm),

5. ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480).

Podczas kontroli dokumenty udostępniali i wyjaśnień udzielali:

1. Pani Łucja Mycek-Wojciukiewicz - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 

i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Oława.

Informacje ogólne:

W okresie objętym kontrolą Urząd Miejski w  Oławie działał w oparciu o:

- Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 20/120/2016 r. z dnia 7 

września 2016 r. ze zmianami Burmistrza Miasta Oława,

- Statut przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w  Oławie Nr L/328/18 z dnia 27 września 

2018 r. ze zmianami.

Świadczenia wychowawcze wypłacane są przelewem na wskazany rachunek

bankowy wnioskodawcy lub punkcie kasowym Urzędu Miejskiego w Oławie.

Godziny pracy Urzędu Miasta Oława: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 730 -

1530, środa 730 - 1700.
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1. Realizacja zadań wynikających 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 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

2134 ze zm.).

Na okres świadczeniowy 2018/2019 zaczynający się od 1.10.2018 r. do dnia kontroli 

do Urzędu Miasta Oława wpłynęło 6.236 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, w  tym za pomocą:

- systemu teleinformatycznego -  4.263, z tego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny -  302,

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 80,

- systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną - 3.880,

- systemu wskazanego w informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem do spraw 

informatyzacji -  1.

W okresie tym wpłynęło 862 wnioski na pierwsze i kolejne dzieci oraz 1.320 wniosków 

na drugie i kolejne dzieci. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przyznane 

zostało 597 rodzinom, z czego:

- 494 bez dziecka niepełnosprawnego, z dochodem do 800,00 zł,

- 103 z dzieckiem niepełnosprawnym z dochodem do 1.200,00 zł.

W okresie od 1.07.2019 r. do dnia kontroli wpłynęły 4.054 wnioski rozpatrywane na 

nowych zasadach, bez kryterium dochodowego.

Urząd Miejski w Oławie do dnia kontroli wypłacił 38.978 świadczeń na łączną 

kwotę 19.440.731,16 zł, dla 3.868 rodzin.

Do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, jako instytucji właściwej 

do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

przekazano 102 wnioski, do innych Ośrodków Pomocy Społecznej przekazano 118 

wniosków, również 65 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu niewywiązania 

się z obowiązku uzupełnienia/poprawienia danych zawartych we wniosku lub 

niedostarczenia brakujących dokumentów.

W powyższym okresie Urząd Miasta w  Oławie wydał 6.007 rozstrzygnięć ( w  tym 

3.749 informacji o przyznaniu świadczenia) w sprawach świadczeń wychowawczych, 

z czego 37 decyzji odmownych (z powodu przekroczonego kryterium dochodowego 

i ukończenie przez dziecko 18 roku życia oraz niesprawowania opieki nad dzieckiem). Od
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treści wydanych decyzji 5 stron złożyło odwołania do organu II instancji. SKO wydało 

4 rozstrzygnięcia z czego w 3 przypadkach utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, 

w jednym przypadku uchyliło zaskarżoną decyzję organu właściwego i przekazało sprawę 

do ponownego rozpatrzenia.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą przyznania świadczeń 

wychowawczych, w tym decyzji administracyjnych i informacji o przyznanych 

świadczeniach o następujących numerach:

I .S .B .-  1475-18/19 z dnia 10.10.2018 r.

2.K.K. -  1341-18/19 z dnia 19.09.2018 r.

3 .M .D .-  1508-18/19 z dnia 12.10.2018 r.

4.B.M-Z. -  1495-18/19 z dnia 11.10.2018 r.

5.D.O. -  1214-18/19 z dnia 8.09.2018 r.

6.M .P. -  808-15/19 z dnia 25.08.2018 r.

7.E .C .- 1310-18/19 z dnia 14.09.2018 r.

8 .W .B .- 2022-18/19 z dnia 12.04.2019 r.

9.J.S. -  2020-18/19 z dnia 11.04.2019 r.

10.1.P. -  1884-18/19 z dnia 4.01.2019 r.

I I .M .W .-  2055-18/19 z dnia 8.05.2019 r.

12.N .G .- 2066-18/19 z dnia 10.05.2019 r.,

1334-18/19 z dnia 19.09.2018 r.

13.1.W .-  584-18/19 z dnia 16.08.2018 r.

14.A .P .-  1005-18/19 z dnia 1.09.2018 r.

15.A.Sz. -  1003-18/19 z dnia 1.09.2018 r.

16.K.N. -  1382-18/19 z dnia 26.09.2018 r.

17.M .B .-  1295-18/19 z dnia 13.09.2018 r.

18.B.G.-W. -  1295-18/19 z dnia 13.09.2018 r.

19.M .D .-  1074-18/19 z dnia 4.09.2018 r.

20.W .M. -  1846-18/19 z dnia 5.12.2018 r.

21.E.L. -  2119-18/19 z dnia 26.06.2019 r.

22.M .O .-  2069-18/19 z dnia 17.05.2019 r.

2 3 .P .K .- 2064-18/19 z dnia 13.05.2019 r.

24.K.S. -  SP.8250.3626.2019 z dnia 3.09.2019 r.

25.D.K.-D. -  SP.8250.3836.2019 z dnia 13.09.2019 r.
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26.D.K. -  SP.8250.3811.2019 z dnia 12.09.2019 r.

27.A.B. -  SP.8250.488.2019 z dnia 3.09.2019 r.

28.A.P. -  SP.8250.3035.2019 z dnia 8.08.2019 r.

29.A.Z. -  SP.8250.477.2019 z dnia 6.07.2019 r.

30.D.O. -  SP.8250.3061.2019 z dnia 7.08.2019 r.

31.M.O. — SP.8250.3708.2019 z dnia 5.09.2019 r.

32.J.R. -  SP.8250.3522.2019 z dnia 23.08.2019 r.

33.K.Co -  SP.8250.3676.2019 z dnia 6.09.2019 r.

34.P.C. -  SP.8250.2999.2019 z dnia 5.08.2019 r.

35.M.K. -  SP.8250.3451.2019 z dnia 23.08.2019 r.

36.W.D. -  SP.8250.3776.2019 z dnia 6.09.2019 r.

37.L.O. -  SP.8250.3842.2019 z dnia 13.09.2019 r.

38.A.K. -  SP.8250.3321.2019 z dnia 4.09.2019 r.

W trakcie kontroli ocenie poddano dokumentację w sprawie:

• 36 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 13 rodzin bez dziecka

niepełnosprawnego, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, 

z dochodem do 800,00 zł/osobę,

• 9 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 5 rodzin z dzieckiem

niepełnosprawnym, pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,

z dochodem do 1.200,00 zł/osobę,

4 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 4 rodzin na drugie i kolejne

dzieci,

• 19 świadczeń wychowawczych przyznanych dla 15 rodzin po 1.07.2019 r. bez 

kryterium dochodowego.

Podstawowym dokumentem wymaganym do podjęcia decyzji o przyznaniu, bądź 

odmowie przyznania świadczeń jest wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego wraz z kompletem dokumentów. Na składanych wnioskach widniał 

stempel opatrzony datą wpływu. Wnioski zawierały dane dotyczące osoby występującej 

o przyznanie świadczenia i członków rodziny wnioskodawcy, w  tym: imię, nazwisko, datę 

urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, o ile je 

posiada - adres poczty elektronicznej i numer telefonu, wskazanie, na które dziecko (dzieci)
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wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wskazanie 

czy w skład rodziny wchodzi dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 

lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

-  w  przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, wskazanie 

organu emerytalno-rentowego, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za członka rodziny, wskazanie danych dotyczących sytuacji dochodowej 

członków rodziny, informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Urząd Miejski w Oławie samodzielnie uzyskiwał lub weryfikował informacje 

o rodzinie, korzystając z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia 

Społecznego. W ramach udostępnionych usług korzystano z:

- Systemu Rejestrów Państwowych (PESEL), który pozwalał weryfikować występowanie 

osoby w rejestrze PESEL i sprawdzenie poprawności posiadanych danych,

- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUZ ZUS), która 

udostępnia dane o okresach ubezpieczeniowych i należnych składkach na ubezpieczenie 

zdrowotne za dany okres,

- Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności 

(EKSMON), pozwalającego sprawdzić czy dana osoba posiada orzeczenie 

o niepełnosprawności,

- CEIDG, który pozwala zweryfikować dane o prowadzeniu lub zaprzestaniu prowadzenia 

działalności gospodarczej,

- CBB (Centralna Baza Benificjentów), która pozwala sprawdzić czy dana osoba składająca 

wniosek nie figuruje w innej jednostce realizującej program 500+,

- Ministerstwa Finansów (e-Podatki), który umożliwia weryfikację informacji o dochodach 

podatnika.

W pozostałych sytuacjach niezbędne dokumenty dołączane były przez osoby 

wnioskujące. Oprócz zaświadczeń lub oświadczeń stwierdzających wysokość uzyskanych 

dochodów strony dołączały: orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu

niepełnosprawności, prawomocne orzeczenia sądu orzekające rozwód lub separację oraz 

orzeczenia sądu zasądzające alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

Decyzje administracyjne wydawane były terminowo.

Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nastąpiło w formie decyzji 

administracyjnej lub w  formie informacji dla wniosków złożonych od 1.07.2019 r.



Świadczenie wychowawcze przyznawano i wypłacano w kwocie 500,00 zł miesięcznie na 

dziecko, do dnia ukończenia przez nie 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 świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego 

przysługującą za niepełny miesiąc zaokrąglano do 10 groszy w górę. W przypadku, gdy 

uprawnienie do pomocy przysługiwało za niepełny miesiąc kalendarzowy w decyzjach 

wskazywano kwotę należnego świadczenia za daną część miesiąca oraz okres, za jaki 

świadczenie przysługiwało. Wydawane decyzje przyznające świadczenia były z mocy prawa 

natychmiast wykonalne.

Ponadto stwierdzono co następuje:

1. W sprawie nr | B H I  organ nieprawidłowo ustalił dochody rodziny. Kwotę 

otrzymanych w 2017 roku alimentów na rzecz dziecka, podzielono przez 4 miesiące 

zamiast przez 12.

Art. 2 pkt 20 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w  wychowywaniu 

dzieci w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2019 r. w precyzyjny sposób 

definiował kwestię dochodu uzyskanego. Wśród wymienionego katalogu brak jest 

alimentów na dzieci, więc błędnym jest stosowanie art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Ponadto organ w ww. sprawie utracił dochody za rok bazowy bez dokumentu 

potwierdzającego kwotę utraconego dochodu.

Zgodnie z § 5 pkt 1 lit g rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w  sprawie sposobu i trybu postępowania w  sprawach 

o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być 

zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do 

świadczenia wychowawczego obowiązującego w dniu wydania decyzji, ustalając prawo 

do świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w  § 2-4 

uwzględnia się również odpowiednio dokument, w  tym oświadczenie, określający datę 

utraty dochodów oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości wyjaśnił:

„Pracownik MOPS w Oławie (...) zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, przy 

rozpatrywaniu wniosku H H  w sprawie działalności gospodarczej posiłkował się
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pkt. 7.2 wniosku, w ■ którym to strona oświadczyła, że nie osiągnęła dochodów 

z działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie ryczałtu lub karty 

podatkowej. Pracownik przy ustalaniu prawa do świadczenia bazował na weryfikacji 

ZUS, aplikacji centralnej rynku pracy oraz CEIDG. Omyłkowo przyjęto dochód uzyskany 

z alimentów za rok 2017 w wysokości 4 000 zł i podzielono na 4 miesiące zamiast 12. 

Z informacji telefonicznej uzyskanej od strony w dniu 2019-10-3 wynika, że dochód 

nieopodatkowany za rok 2017 wynosi 0,00 zł, działalność gospodarcza zakończyła się 

w dniu 23 marca 2017 r., zasiłek dla bezrobotnych uzyskany w 2017 trwał w okresie od 

maja do sierpnia. Strona zobowiązała się do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

utratę oraz zaświadczenia od komornika za rok 2017. Z rozmowy sporządzono notatkę, 

którą dołączono do akt sprawy. Zaistniała sytuacja nie rodzi żadnych skutków 

finansowych ”.
(dowód: akta kontroli, str. 33)

2. W sprawie podobnie jak  w sprawie n ê

skompletowano wszystkich dokumentów niezbędnych do wyliczenia dochodu 

utraconego. Przyznano świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko bez dokumentu 

potwierdzającego rodzaj i datę utraty dochodu oraz wysokości

dochodu utraconego H B H H B I  Powyższe nie miało wpływu na 

prawidłowość przyznanego świadczenia.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w wychowywaniu dzieci w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych 

dokumentów, podmiot realizujący świadczenie przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie 

krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Na podstawie § 5 pkt 1 lit. g rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r., ustalając 

prawo do świadczenia wychowawczego uwzględnia się dokument, w tym oświadczenie, 

określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu.

Naczelnik W ydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości w sprawie nr |  

wyjaśnił:

„Kwota (...) z PYT 40 uzyskiwana była z zasiłku chorobowego następnie z tytułu zasiłku 

macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński zakończył się w połowie roku 2018 w związku
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z powyższym nie był wliczany do dochodu. Wiedzę na ten temat podjęto podczas rozmowy 

telefonicznej (...) ”.

(dowód: akta kontroli, str. 43)

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości w sprawie |  

wyjaśnił:

„Podczas weryfikacji dochodów rodziny stwierdzono, że dochód H H R  został 

utracony na podstawie przedłożonego zaświadczenia od pracodawcy z dnia 10.08.2018 r. 

z firmy o udzielonym urlopie wychowawczym. Nie żądano dokumentu

potwierdzającego wysokość utraconego dochodu ponieważ był to jeden stosunek pracy 

wnioskodawczym od 10.01.2007 r., co potwierdza weryfikacja informacji o składkach na 

ubezpieczenie zdrowotne (ZUS). W trakcie przeprowadzonej kontroli poproszono Panią 

|  o dostarczenie dokumentu potwierdzającego utratę dochodu za rok 2017. Dokument 

został dostarczony, dołączono do akt sprawy tym samym potwierdzono stan pierwotny”.
(dowód: akta kontroli, str.45)

3. W sprawie nr organ nie zweryfikował dochodu rodziny po uzyskaniu dochodu

oraz nie wezwał Strony do dostarczenia dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu 

uzyskanego w związku z podjęciem zatrudnienia od dnia |

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 

2019 r. w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny ( ...)  po roku 

kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia 

wychowawczego, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny (...), 

powiększonego

o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło 

uzyskanie dochodu, jeżeli ten dochód jest uzyskiwany w  okresie na jaki ustalane lub 

weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego. W  myśl art. 13 ust 16 ww. 

ustawy w przypadku utraty lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości wyjaśnił:

dostarczyła umowę o pracę w dniu 1.10.2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 

lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 poz. 2134 ze 

zm.) w tym samym dniu została poinformowana ustnie, że należy dostarczyć dochód za

12



kolejny miesiąc po zatrudnieniu tj. listopad 2018 r. celem przeliczenia dochodu 

w stosunku do pierwszego dziecka. W listopadzie telefonicznie poinformowała, że już nie 

pracuje w powyższej firmie, ponieważ nie dostała wypłaty i nie została zgłoszona do 

ZUS-u celem odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne (...). Błąd pracownika 

nie sporządził notatki służbowej w powyższej sprawie ”.
(dowód: akta kontroli, str. 35)

4. W sprawie organ nie wezwał o dokument zasądzający alimenty na rzecz

dzieci (wyrok rozwodowy z dnia 29 maja 2018 r., dostarczony przez stronę w  dniu 

składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, zawiera w  swej 

treści odnośnik do wyroku w części odnoszącej się do świadczeń

z tytułu alimentów na dzieci), a tym samym nie skompletował całości materiału 

dowodowego umożliwiającego poprawne ustalenie dochodu rodziny za rok bazowy 

poprzedzający okres świadczeniowy na jaki ustalane jest prawo.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2019 r., ilekroć 

w ustawie jest mowa o dochodzie, oznacza to dochód w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z § 5 lit f  rozporządzenia M inistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie 

świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we 

wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego obowiązującego w dniu wydania decyzji, ustalając prawo do 

świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w  § 2-4 

uwzględnia się również odpowiednio w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała 

alimentów albo otrzymała je  w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu ( ...)  

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub 

częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych 

alimentów (...).

Ponadto zgodnie z art. 19 ust 2 ww. ustawy w  przypadku gdy osoba złoży wniosek bez 

wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje 

wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie 

brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem 

wniosku bez rozpatrzenia.
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Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości wyjaśnił:

„Nie wezwano strony do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty ponieważ na 

wniosku złożonym w dniu 24.08.2018 r. oświadczyła pod odpowiedzialnością

karną, że w 2017 r. nie osiągnęła dochodów niepodłegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych (alimentów). Oświadczenie zostało uznane, ponieważ 

nie mamy legitymacji prawnej kwestionować jego prawdziwości i na jego podstawie oraz 

zgromadzonych dokumentów wyliczono dochód. Pracownik rozpatrując sprawę uznał, że 

zgromadzone dokumenty są wystarczające do prawidłowego wyliczenia dochodu. 

W trakcie kontroli wnioskodawczym w oświadczeniu złożonym w dniu 3.10.2019 r. 

poinformowała, że w 2017 r. nie otrzymała alimentów, ponieważ zostały przez nią 

zawieszone. W związku z tym, iż przedłożone informacje nie były dość wyczerpujące, 

podjęto działania w celu weryfikacji prawidłowości złożonych oświadczeń. W dniu 

9.10.2019 r. zwrócono się do Komornika Sądowego z prośbą o udzielenie informacji, czy 

za rok 2017 wnioskodawczym wniosła o zawieszenie alimentów. Telefonicznie ustalono 

z Komornikiem Sądowym, że w 2017 r. egzekucja była bezskuteczna -  w załączeniu 

notatka służbowa. W dniu 15.10.2019 r. zwrócono się do MOPS w Oławie o udzielenie 

informacji w sprawie uzyskanego dochodu z tytułu pobieranych alimentów za rok 2017. 

W odpowiedzi na powyższe uzyskano informację, że za rok 2017 pobrała

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę Po skompletowaniu

całości materiału dowodowego, ponownie przeliczono dochód rodziny. Kryterium 

dochodowe nie zostało przekroczone
(dowód: akta kontroli, str. 37-42 )

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień tut. Organ zauważa, iż fakt pobierania przez 

Panią świadczeń z funduszu alimentacyjnego powinien być znany Organowi

właściwemu z urzędu w  związku z tym, iż jest też organem właściwym do wypłacania 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego z racji realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a tym samym w aktach sprawy powinien 

znajdować się ww. wyrok sądowy.

5. W sprawie nr organ wezwał stronę do uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa

do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko o zaświadczenie o wysokości 

składki zdrowotnej z tytułu renty za 2017 r. zamiast uzyskać tą informację w drodze 

pisemnej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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W myśl art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci 

organ właściwy oraz wojewoda ustalający prawo do świadczenia wychowawczego są 

obowiązani do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji drogą elektroniczną, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, lub drogą pisemną, od organów 

podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów 

emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym 

mowa w przepisach o ewidencji ludności, oraz drogą elektroniczną, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa 

w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, 

informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji 

o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych 

składek.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy w przypadku awarii systemów 

teleinformatycznych służących do wymiany, drogą elektroniczną, informacji, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, la , 3 i 4 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, b, d, f, g oraz k, organ 

właściwy oraz wojewoda uzyskują te informacje w drodze pisemnej wymiany informacji. 

Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry 

publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 

dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego lub wojewody.

Zgodnie z wyjaśnieniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dla następujących 

kategorii osób i odpowiadających im kodów tytułu ubezpieczenia:

• emeryci i renciści (kod tytułu ubezpieczenia 25 00, 25 01);

■ osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (kod tytułu ubezpieczenia 

09 40, 09 41);

osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (kod tytułu 

ubezpieczenia 26 00, 26 01),

nie jest obecnie możliwe przekazywanie przez ZUS, w  ramach usługi Z1 CSIZS 

Emp@tia, drogą elektroniczną, danych o składce na ubezpieczenie zdrowotne 

wnioskodawcy i członków jego rodziny, ubiegającego się o uzależnione od kryterium 

dochodowego świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a od 1 

kwietnia 2016 r. ośw iadczenie wychowawcze. W odpowiedzi na zadane, w ramach 

usługi Z l, zapytanie organu właściwego o wysokość składki zdrowotnej danej osoby, 

jeśli osoba ta będzie ubezpieczonym z ww. kategorii, odpowiedź wygenerowana 

w  ramach usługi Z l , będzie zawierała informację w  szczególności o kodzie tytułu

15



ubezpieczenia, nazwie tytułu ubezpieczenia, dacie uzyskania uprawnień do danego tytułu 

ubezpieczenia., oraz kwocie składki (najczęściej kwota składki wskazana w tej pozycji 

będzie wynosiła 0).

W odniesieniu do ww. kategorii ubezpieczonych i odpowiadających im kodów 

ubezpieczenia (tj. kodów 25 00, 25 01, 09 40, 09 41, 26 00, 26 01), niezależnie od 

wartości składki podanej w ww. informacji pozyskanej w ramach usługi Z l, organ 

właściwy faktyczną wysokość składki zdrowotnej niezbędną do prawidłowego ustalenia 

dochodu, powinien ustalić w drodze pisemnej, poprzez wniosek do najbliższej jednostki 

ZUS (w tym np. poprzez wniosek zbiorczy obejmujący wiele osób).

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości wyjaśnił:

„ W celu przyspieszenia terminu załatwienia sprawy Urząd wystąpił do wnioskodawcy 

o zaświadczenie z ZUS-upotwierdzające wysokość składki zdrowotnej’’.
(dowód: akta kontroli, str. 43 )

2. Postępowanie dotyczące przekazywania wojewodzie wniosków o świadczenia 

wychowawcze, celem ustalenia czy w  sprawie mają zastosowanie przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski przejął zadanie realizowane 

dotychczas przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia 

wychowawczego. W raz z przejęciem kompetencji Marszałka w w w . zakresie, Wojewoda 

Dolnośląski, pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej 

Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przekazywanie wniosków 

z dokumentami wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy

0 koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego realizowana jest na podstawie art. 16 

ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.).

Organ właściwy podejmując działania w trybie powyższego artykułu, powinien ustalić

1 przekazać wojewodzie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi informacjami 

dotyczącymi rodziny wnioskodawcy, zebrane na podstawie złożonych przez stronę 

dokumentów i oświadczeń.
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Urząd Miejski w Oławie w okresie zasiłkowym 2018/2019 do dnia kontroli przekazał 

Wojewodzie Dolnośląskiemu 102 wnioski wraz z dokumentacją, celem ustalenia czy 

w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego.

Kontroli poddano dokumentację przekazanych 5 spraw:

I.M .S., 2.J.H., 4.A.B., 5.G.O.

W skontrolowanych sprawach stwierdzono, że na złożonych wnioskach widniała 

data wpływu wniosku do Ośrodka. We wnioskach wskazywano kraj 

przebywania/aktywności członka rodziny podlegający koordynacji, nie wskazywano innego 

kraju niż podlegający koordynacji. W skontrolowanych sprawach w sytuacji, w której 

wymagane było potwierdzenie formularzem A l delegowania pracownika do pracy za 

granicą były załączane odpowiednie dokumenty. We wnioskach podawano skład rodziny. 

Ustalając stan cywilny wnioskodawcy w przypadku osoby rozwiedzionej dołączano odpis 

prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód. W przypadku członka rodziny 

pozostającego w  Polsce dołączano odpowiednie oświadczenia.

Wszystkie złożone wnioski wraz z dokumentacją przekazane zostały do Wojewody 

Dolnośląskiego terminowo, tj. nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Ponadto stwierdzono co następuje:

1. W sprawie do akt sprawy dołączono nieprzetłumaczony dokument

z zagranicy. Do ww. dokumentu nie dołączono oświadczenia męża wnioskodawczym 

o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych poza granicami RP. Ponadto w ww. 

sprawie brak było oświadczenia strony o sytuacji zawodowej -  brak oświadczenia 

o zatrudnieniu oraz podleganiu bądź nie ubezpieczeniu społecznemu w Polsce.

Zgodnie z art. 5, w związku z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne, 

winna przedstawić dokumenty zagraniczne w języku urzędowym RP, tj. w języku 

polskim, chyba że dana okoliczność istotna dla sprawy, została udokumentowana 

w formie oświadczenia.

W myśl § 5 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. przy ustalaniu prawa do 

świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w  § 2-4
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rozporządzenia uwzględnia się również inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości wyjaśnił:

„Do wniosku złożonego w dniu 2018-08-10 strona dołączyła oświadczenie złożone 

w dniu 2018-08-23 o okresie zatrudnienia męża oraz dokument potwierdzający pobierany 

zasiłek (który zawierał okres pobieranego zasiłku). Dokumentacja została w dniu 2018- 

08-24 przekazana do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kolejne 

oświadczenie męża o przebywaniu w Polsce wraz z potwierdzeniem aktywności małżonki. 

Do dnia dzisiejszego Urząd Wojewódzki po otrzymaniu wniosków z Urzędu Miejskiego 

w Oławie nie wnosił uwag ani żądań do przekazanych wniosków. W trakcie kontroli 

zwrócono się o uzupełnienie na oświadczeniu okresu pobieranego zasiłku przez męża za 

granicą oraz wskazanie okresu zatrudnienia wnioskodawczym. Oświadczenie dołączono 

do akt w dniu 2019-10-04przekazano do Urzędu Wojewódzkiego”.

(dowód: akta kontroli, str. 49-54)

2. W sprawie brak oświadczenia dotyczącego okresu zatrudnienia poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

W myśl § 5 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lipca 2017 r. przy ustalaniu prawa do 

świadczenia wychowawczego, poza odpowiednimi informacjami wskazanymi w  § 2-4 

rozporządzenia uwzględnia się również inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne 

do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Przedsiębiorczości wyjaśnił:

„ Sprawą zajmował się pracownik, zatrudniony na umowę o zastępstwo, który nie zdążył 

się wdrożyć stąd niedopatrzenie dotyczące braku oświadczenia zawierającego okres 

zatrudnienia za granicą. Dokumentacja została w dniu 2019-04-29 przekazana do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Do dnia dzisiejszego Urząd 

Wojewódzki po otrzymaniu wniosków z Urzędu Miejskiego w Oławie nie wnosił uwag ani 

żądań do przekazanych wniosków. W trybie natychmiastowym zwrócimy się do 

wnioskodawcy na piśmie o dołączenie oświadczenia, które przekażemy w celu 

uzupełnienia wniosku

(dowód: akta kontroli, str. 47)
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W  odniesieniu do powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że zgodnie z wytycznymi 

M inisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartymi w piśmie 

nr DSZ.III.5400.19.2018.MZ z dnia 7 marca 2018 r. właściwym jest, aby organ przyjmujący 

wniosek miał obowiązek skompletowania tak, jakby sam był władny go rozpoznać. Złożony 

wniosek powinien zostać zweryfikowany pod względem formalnym przez przyjmujący 

organ właściwy. Ponadto w sytuacji kiedy nie zachodziłyby przesłanki do zastosowania 

przepisów art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych złożony wniosek powinien zawierać 

wszystkie dane oraz dokumenty, w  tym oświadczenia niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania i wydania decyzji. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków we 

wniosku, organ właściwy powinien podjąć działania zmierzające do usunięcia i przekazania 

do wojewody kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku braków 

formalnych wniosku (zwłaszcza niezamieszczenia kompletu informacji umożliwiających 

ustalenie aktywności zawodowej rodziców/małżonków w innym  państwie) przekazanie 

wniosku do wojewody jest przedwczesne, gdyż w oparciu o taki materiał dowodowy nie jest 

możliwe ustalenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy dotyczące koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub ustalenia kraju pierwszeństwa. Brak wszystkich 

dokumentów (zwłaszcza dotyczących kwestii związanych z dochodem rodziny) 

uniemożliwia natomiast wydanie decyzji o odmowie lub przyznania świadczenia.

Niezależnie od powyższego Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego pismem nr ZP-KŚ.7060.5.2018.MB z dnia 10 września 2018 r. 

skierowanym do Wójtów/Burmistrzów/ Prezydentów w  województwie dolnośląskim na 

prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -  Departamentu Systemów 

Zabezpieczenia Społecznego zwrócił uwagę, iż organ właściwy podejmując działania 

w trybie art. 23 a ustawy oświadczeniach rodzinnych powinien ustalić i przekazać 

wojewodzie wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem niezbędne informacje, dotyczące 

rodziny wnioskodawcy, zebrane na podstawie złożonych przez stronę dokumentów, w tym 

oświadczeń zawierających klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia” .

W  toku czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. nieprawidłowe ustalanie dochodu rodziny dla wniosków złożonych do dnia 30 czerwca 

2019 r.,

2. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie niekompletnego wniosku,

19



3. brak wezwań do dostarczenia brakujących dokumentów dotyczących ustalenia 

prawidłowego dochodu rodziny dla wniosków złożonych do 30 czerwca 2019 r.,

4. brak weryfikacji dochodu w przypadku podjęcia zatrudnienia przez wnioskodawcę, brak 

wezwań o dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego dla wniosków 

złożonych do 30 czerwca 2019 r.,

5. wzywanie o dokumenty, które znane są organowi z urzędu,

6. przekazywanie niekompletnej dokumentacji wojewodzie, celem ustalenia czy w sprawie 

mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W wyniku kontroli sformułowano następujące zalecenia:

1. Nie wzywać Strony o dokumenty potwierdzające stan faktyczny, który jest znany 

organowi z urzędu.

Podstawa prawna: art. 220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm),

Termin wykonania: na bieżąco.

2. Wnioski o świadczenie wychowawcze kierowane do wojewody celem ustalenia 

czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego przekazywać z kompletem dokumentów zawierającym niezbędne informacje 

dot. rodziny wnioskodawcy.

Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 

w  wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 ze zm.) oraz § 4 pkt 6 

rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. 

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia 

wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, 

zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia 

wychowawczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1177),

Termin wykonania: na bieżąco.

W  związku z tym, iż od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w  sprawie sposobu i trybu

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach
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niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego oraz zmieniona ustawa 

o pomocy państwa w  wychowywaniu dzieci, która zniosła kryterium dochodowe 

warunkujące przyznanie świadczenia odstępuje się od wydania zaleceń do pkt. 1-4.

POUCZENIE

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.

W ystąpienie pokontrolne sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz otrzymuje Burmistrz Miasta Oława kierownik jednostki podlegającej 

kontroli, drugi - włącza się do akt kontroli.

Zup.W O JB  ŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
, Snnłecznei

1 D o&UjĄ Z rCtWillCL

Zdrowia i PolityKi Społecznej
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