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Wykaz skrótów, skrótowców i pojęć

CAS Centralna Aplikacja Statystyczna;
GCŚ Gdańskie Centrum Świadczeń;

gminy gminy objęte kontrolą: osiem gmin wiejskich i osiem gmin miejskich (miasta 
na prawach powiatu);

jednostki realizujące 
zadania

12 ośrodków pomocy społecznej (osiem gminnych ośrodków pomocy społecznej, 
dwa miejskie ośrodki pomocy społecznej, dwa miejskie ośrodki pomocy rodzinie), 
Gdańskie Centrum Świadczeń i trzy gminy miejskie: Elbląg, Gdynia i Kraków, 
realizujące zadania z zakresu świadczenia wychowawczego;

koordynacja systemów 
zabezpieczenia 

społecznego

regulacje prawne, które uzupełniają prawo wewnętrzne danego państwa, 
chroniąc osoby wykonujące pracę za granicą przed utratą ochrony w zakresie 
zabezpieczenia społecznego; dzięki regulacjom osoby przemieszczające się mają 
zapewnioną ochronę socjalną, czyli mogą skorzystać ze świadczeń obowiązujących 
w danym kraju; 

kpa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 2096, ze zm.);

miasto miasto na prawach powiatu;
okres świadczeniowy okres funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”, pierwszy trwał od 1 kwietnia 

2016 r. do 30 września 2017 r. (18 miesięcy), drugi − od 1 października 2017 r. 
do 30 września 2018 r. (12 miesięcy);

organ właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub 
otrzymującej świadczenie wychowawcze (art. 2 pkt 11 ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci);

Program tzw. program „Rodzina 500 plus” realizowany od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie 
przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; 

rozporządzenie  
w sprawie sprawozdań 
rzeczowo-finansowych

rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 
2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań 
z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1813);

system dziedzinowy samodzielny i niezależny system informatyczny stworzony do świadczenia usług 
dla określonego obszaru;

ustawa o finansach 
publicznych

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);

ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2019 r. poz. 489);
ustawa  

o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2134, ze zm.);

ustawa o zmianie 
niektórych ustaw 

związanych z systemami 
wsparcia rodzin

ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami 
wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428);

zadania zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.
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Polityka prorodzinna jest obecnie jednym z najważniejszych zadań pań-
stwa. W 2016 r. do systemu wsparcia dla rodzin z dziećmi, ustawą o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzono nowe świadczenie 
– świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wprowadzając świadczenie wychowawcze, Polska dołączyła do 21 kra-
jów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oferujących 
rodzinom z dziećmi wsparcie w postaci powszechnego świadczenia1.

Program „Rodzina 500 plus” jest pierwszym tak szerokim i systemowym 
wsparciem polskich rodzin, którym jest przyznanie 500 zł dla drugiego 
i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, a także na pierwsze i jedyne dziecko 
dla rodzin o niskich dochodach, wypłacanych regularnie, co miesiąc,  
aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunowi faktyczne-
mu albo prawnemu dziecka. O ile przyznanie tego świadczenia na pierw-
sze dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego,  
to na drugie i kolejne dziecko w rodzinie przysługuje wszystkim rodzi-
nom, bez względu na osiągany dochód. Od 1 lipca 2019 r., zgodnie z ustawą 
z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw2, świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie  
od osiąganych dochodów.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce zamiesz-
kania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub otrzymują-
cej świadczenie wychowawcze. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze, lub członek rodziny tej osoby przebywa 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego, sprawy te od 1 stycznia 2018 r. rozpatruje wojewoda, który 
w związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci3, 
przejął zadania w tym zakresie od marszałka województwa. Według stanu  
na 31 grudnia 2017 r., wojewodom przekazano do realizacji łącznie 
114 258 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego, przy czym 
w 69 364 sprawach (61%) marszałkowie nie podjęli żadnych czynności.

1  „Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
w latach 2016–2017”, Warszawa, 17 października 2018 r. (druk nr 2945).

2  Dz. U. poz. 924, dalej: ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu do projektu ustawy 
wskazano, że „wobec poprawiającej się, na skutek działań Rządu, sytuacji budżetu państwa i istotnie 
większych wpływów do budżetu, możliwe jest objęcie programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci 
do 18. roku życia. Pozwoli to na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci 
na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa dla polskich rodzin”.

3  Art. 15 pkt 19 i art. 24 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 
rodzin.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy środki przeznaczone 
na funkcjonowanie programu 
„Rodzina 500 plus”  
gminy wykorzystały  
zgodnie z przeznaczeniem?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy gminy prawidłowo 
weryfikowały wnioski 
i realizowały wypłaty?

2.  Czy gminy prawidłowo 
wykorzystywały dotacje 
ze Skarbu Państwa 
na obsługę programu 
„Rodzina 500 plus”?

3.  Czy wojewodowie 
prawidłowo weryfikowali 
wnioski przekazane 
przez gminy w związku 
z koordynacją systemów 
zabezpieczenia 
społecznego?

4.  Czy gminy weryfikowały 
prawidłowość 
wykorzystania 
środków z programu 
„Rodzina 500 plus”?

5.  Czy realizacji programu 
„Rodzina 500 plus” 
towarzyszyły zmiany 
w zakresie liczby 
i wysokości innych 
świadczeń pomocy 
społecznej?

Jednostki 
kontrolowane 
16 urzędów miast (gmin), 
12 ośrodków pomocy 
społecznej,  
Gdańskie Centrum 
Świadczeń,  
Centrum Usług Wspólnych 
w Solcu nad Wisłą  
oraz cztery urzędy 
wojewódzkie.

Okres objęty kontrolą
Od 1 kwietnia 2016 r. 
do 30 września 2018 r. 
(w urzędach wojewódzkich  
od 1 stycznia 2018 r. 
do 30 września 2018 r.) 
z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym  
lub po tym okresie.
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W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy realizacji programu „Rodzi-
na 500 plus”, tj. do końca 2016 r. złożonych zostało 2 960 025 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, natomiast w 2017 r. 
– 2 757 0474.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi były finansowane w for-
mie dotacji celowej z budżetu państwa. W latach 2016–2017 wydatkowano 
łącznie 40,9 mld zł (odpowiednio: 17,4 mld zł i 23,5 mld zł) na realiza-
cję przez gminy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w tym 
na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i na koszty 
obsługi5. 

Infografika nr 1 
Wartość świadczeń wychowawczych wypłaconych z programu „Rodzina 500 plus” (w mld zł)

9,7

6,8

6,6

6,4

4,4

4,2

4,1

4,1

4,1

3,7

2,7
2,6

2,2

2,2

1,7

1,4

67,0 mld zł
tra�ło do rodzin
od początku
trwania Programu*

Prawie

* świadczenie wychowawcze,
dodatki wychowawcze i dodatki
do zryczałtowanej kwoty,
bez kosztów obsługi
od wypłaconych świadczeń

3,62 mln
dzieci objętych świadczeniem

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej („Rodzina 
500+. Już trzy lata jesteśmy z Wami”), według stanu na koniec lutego 2019 r.

Mając na uwadze przedstawione uwarunkowania, NIK podczas niniej-
szej kontroli zbadała, czy gminy zgodnie z przeznaczeniem wykorzystały 
środki przeznaczone z budżetu państwa na funkcjonowanie programu  
„Rodzina 500 plus”. 

Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK.

4  Dane uzyskane od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pismo z dnia 27 lipca 2018 r., 
nr BKA.III.0811.25.1.2018.AO.

5  Jak w przypisie 1.
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Skontrolowane gminy, w okresie objętym kontrolą, zgodnie z przeznaczeniem 
wykorzystały środki przyznane na realizację zadań programu „Rodzina 500 plus”.

Objęte kontrolą jednostki realizujące zadania oraz skontrolowani wojewo-
dowie prawidłowo zweryfikowali 345 poddanych badaniu NIK wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. NIK zauważa jednak, 
że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia  
1 sierpnia 2017 r.6, uzależniła prawo osób samotnie wychowujących dzieci 
do uzyskania świadczenia wychowawczego, od przedstawienia tytułu wyko-
nawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego 
ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. 
Tytuł ten był wymagany bez względu na to, czy osoba samotnie wychowująca 
dziecko starała się o świadczenie na pierwsze, czy kolejne dziecko w rodzi-
nie7. Zdaniem NIK, uwarunkowanie prawa osoby samotnie wychowującej 
dziecko do świadczenia wychowawczego od posiadania tytułu wykonaw-
czego do świadczenia alimentacyjnego w zakresie, w jakim dotyczy świad-
czenia na drugie i kolejne dziecko jest niezgodne z zasadami równości oraz 
proporcjonalności8.

Skontrolowane jednostki realizujące zadania terminowo wypłacały bene-
ficjentom świadczenia wychowawcze oraz na bieżąco weryfikowały wyko-
rzystanie przez nich środków z Programu, a także sprawowanie opieki nad 
dzieckiem. W przypadku stwierdzenia niecelowego wydatkowania lub marno-
trawienia przyznanych środków, a także po potwierdzeniu (w postępowaniu 
dowodowym), że osoba ubiegająca się o świadczenie lub osoba je pobierająca 
nie sprawuje opieki nad dzieckiem, wydawano decyzje odmawiające przyzna-
nia świadczenia lub wstrzymujące wypłatę przyznanego wcześniej świadczenia, 
stwierdzające nienależnie pobrane świadczenie oraz zamieniające świadczenie 
pieniężne na rzeczowe. W okresie objętym kontrolą, świadczenia rzeczowe lub 
w formie opłacania usług stanowiły niewielki odsetek, jedynie 0,01% wypła-
conych świadczeń wychowawczych − formę tę zastosowało sześć z 16 jedno-
stek realizujących zadania, a kwota ustalonych nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych wynosiła 0,18% wypłaconych świadczeń.

Zauważalny był, w okresie objętym kontrolą, trend spadkowy liczby rodzin 
korzystających z wybranych świadczeń z pomocy społecznej w 2017 r. w sto-
sunku do 2015 r., w którym nie obowiązywał Program. Brak jednak przesłanek, 
by jednoznacznie stwierdzić, że nastąpiło to wskutek wprowadzenia świad-
czenia wychowawczego, które − jako niewliczane do dochodu − nie wpływa 
na ocenę zdolności do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej.

Skontrolowane gminy otrzymywały od właściwych wojewodów środki finan-
sowe niezbędne na funkcjonowanie Programu, w terminach umożliwiają-
cych pełną i terminową realizację wypłat. Poziom wykorzystania środków 
przeznaczonych na obsługę świadczenia wychowawczego w poszczególnych 
latach objętych kontrolą nie przekroczył wielkości określonych w ustawie 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 2% w 2016 r. i 1,5% w 2017 r.  

6  Art. 8 ust. 2 dodany ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
7  Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 lipca 2019 r. uchyla się ust. 2 w art. 8.  Świadczeniem 
wychowawczym zostaną objęte wszystkie dzieci w wieku do 18 roku życia.

8  Art. 32 ust. 1 oraz art. 71 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.), dalej: Konstytucja RP. Na podstawie 
opinii prawnej wydanej przez dr. hab. Marcina Wiącka „Opinia dotycząca zgodności art. 8 ust. 2 
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z Konstytucją RP”, 
 Warszawa, dnia 18 marca 2019 r.

Środki 
na funkcjonowanie 
Programu zostały 
wykorzystane zgodnie 
z przeznaczeniem
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otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Niewykorzystane środki 
dotacji  w łącznej kwocie 3681,5 tys. zł (w 2016 r.) i 6881,8 tys. zł (w 2017 r.), 
co stanowiło odpowiednio 0,5% i 0,7% otrzymanej przez gminy kwoty dotacji 
w danym roku, zostały zwrócone na rachunek budżetu państwa w prawidło-
wej wysokości i w obowiązującym terminie.

Jednostki realizujące zadania terminowo przesyłały właściwym wojewodom 
sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świad-
czenia wychowawczego, jednak 33% sprawozdań objętych badaniem NIK 
zawierało nierzetelne dane, głównie o liczbie wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego złożonych w poszczególnych okresach spra-
wozdawczych.

Skontrolowani wojewodowie, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystali środki 
przyznane na wdrożenie i obsługę zadań realizowanych w związku z koordy-
nacją systemów zabezpieczenia społecznego, przejętych z dniem 1 stycznia 
2018 r. od marszałków województw. Wojewodowie wyodrębnili komórki orga-
nizacyjne oraz wyposażyli stanowiska pracy do realizacji tych zadań. Na wdro-
żenie w 2017 r. zadań wojewodowie wydatkowali łącznie 1485,6 tys. zł, tj. 97,9% 
zaplanowanych środków.

Pomimo podejmowania przez wojewodów szeregu działań mających na celu 
zmniejszenie przejętych zaległości oraz sukcesywnej obsługi nowych wnio-
sków i wydawania decyzji, ze względu na bardzo dużą liczbę spraw (łącznie 
65 461), a także z powodu niedostatecznego do potrzeb stanu obsady kadro-
wej, na 30 września 2018 r. pozostawało nierozpatrzonych 56% wniosków 
przejętych od marszałków województw i aż 83% wniosków, które wpłynęły 
do wojewodów w 2018 r. Rozpatrywanie spraw trwało nawet do dziewięciu 
miesięcy od dnia ich wpływu, a w przypadku spraw przejętych od marszał-
ków województw – w większości przeterminowanych już w dacie przejęcia 
− jeszcze dłużej.
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Większość skontrolowanych gmin (13 z 16) wyznaczyła do realizacji 
zadań z zakresu świadczenia wychowawczego własne jednostki orga-
nizacyjne, do których należało prowadzenie postępowania w sprawie 
świadczenia wychowawczego, a także wydawanie decyzji. W pozostałych 
trzech gminach, zadania wykonywały właściwe komórki urzędów. Gminy 
sprawowały prawidłowy nadzór nad realizacją zadań przez wyznaczone  
jednostki organizacyjne.

Gminy otrzymały od właściwych wojewodów środki dotacji celowej 
na realizację tych zadań w kwotach odpowiadających zgłoszonemu zapo-
trzebowaniu oraz w terminach umożliwiających pełną i terminową ich 
realizację. W latach 2016–2018 (do 30 września) skontrolowane gminy 
otrzymały dotacje w łącznej kwocie 2 432 796,8 tys. zł, z tego wykorzy-
stały 2 419 356,3 tys. zł. Część dotacji niewykorzystana w 2016 r. i 2017 r. 
(10 563,3 tys. zł) została zwrócona przez gminy z zachowaniem terminu 
określonego w ustawie o finansach publicznych.

Kwoty przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz 
na obsługę świadczenia gminy wykazały w prawidłowej wysokości 
w objętych badaniem NIK sprawozdaniach Rb-50 o wydatkach związanych 
z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego, sporządzone w trzech skontrolowanych gmi-
nach przez prezydentów miast, a w 13 pozostałych − przez kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania, zostały prze-
kazane wojewodom drogą elektroniczną, przy pomocy CAS. [str. 15–17]

Jednostki realizujące zadania prawidłowo weryfikowały wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wydawały decyzje. 
Wypłatę świadczenia wychowawczego realizowano terminowo oraz 
w kwotach określonych w decyzjach. Wnioski, uzależnione w przypadku 
ubiegania się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierw-
sze dziecko od spełnienia kryterium dochodowego, zawierały dokumenty 
potwierdzające fakt spełniania tego kryterium, które nie było wymagane 
w przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne 
dziecko.

NIK zauważa, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci z dnia 1 sierpnia 2017 r., uzależniła prawo osób samotnie wychowu-
jących dzieci do uzyskania świadczenia wychowawczego, od przedstawie-
nia tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziec-
ka od drugiego rodzica. Tytuł ten był wymagany bez względu na to, czy 
osoba samotnie wychowująca dziecko starała się o świadczenie na pierw-
sze, czy kolejne dziecko w rodzinie. Zdaniem NIK, uwarunkowanie prawa 
osoby samotnie wychowującej dziecko do świadczenia wychowawcze-
go od posiadania tytułu wykonawczego do świadczenia alimentacyjnego 
w zakresie, w jakim dotyczy świadczenia na drugie i kolejne dziecko jest 
niezgodne z zasadami równości i proporcjonalności. Od 1 lipca 2019 r., 
zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy  

Realizacja zadań 
przez gminy

Środki na świadczenie 
wychowawcze

Sprawozdawczość 
w zakresie dotacji

Weryfikacja wniosków 
i realizowanie wypłat

Naruszenie 
zasad równości 
i proporcjonalności 
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państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku 
życia i nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugieg 
 rodzica − w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie 
wychowujących dzieci.

Według informacji uzyskanych z 16 skontrolowanych jednostek realizu-
jących zadania, w latach 2017–2018 (do 30 września), w wyniku przepro-
wadzonych postępowań, bez rozpatrzenia pozostawiono łącznie 1239 
wniosków oraz wydano 35 decyzji o odmowie przyznania prawa do świad-
czenia wychowawczego osobom samotnie wychowującym dzieci ze wzglę-
du na niespełnianie warunku określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (tj. nie przedstawiono tytułu wykonaw-
czego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego 
ustalenie świadczenia alimentacyjnego). Jednocześnie, aż 608 nierozpa-
trzonych wniosków (49%) i 14 decyzji odmownych (40%) dotyczyło usta-
lenia prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko. 
 [str. 19–20]

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego (64 objęte badaniem, po cztery z każdej jed-
nostki realizującej zadania), zostały sporządzone w formie elektronicznej 
i przekazane, za pośrednictwem CAS, bezpośrednio do właściwego urzę-
du wojewódzkiego, w terminie określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych, tj. do siódmego dnia mie-
siąca następującego po upływie każdego miesiąca. Dane do tych spra-
wozdań generowane były automatycznie za pośrednictwem systemu 
dziedzinowego, za wyjątkiem tabeli dotyczącej finansowania świadczeń 
wychowawczych i kosztów ich obsługi. Dane zaprezentowane przez sys-
tem dziedzinowy mogły być ręcznie modyfikowane przez pracownika  
do chwili przekazania sprawozdania wojewodzie za pośrednictwem CAS.

W większości sprawozdań rzeczowo-finansowych (w 62, tj. 97%) dane doty-
czące finansowania świadczenia wychowawczego, były zgodne z danymi 
wynikającymi z ewidencji księgowej. W 45 sprawozdaniach (tj. 70%) dane 
o liczbie złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze były zgodne 
z rejestrami prowadzonymi przez jednostki realizujące zadania.

W 21 sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań 
z zakresu świadczenia wychowawczego (tj. 33% badanych), sporządzo-
nych przez dziewięć jednostek realizujących zadania, podano nierzetelne 
dane, dotyczące głównie:

 − liczby wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych do organu wła-
ściwego w danym okresie sprawozdawczym (w 18 sprawozdaniach zani-
żono liczbę złożonych wniosków łącznie o 3574, a w jednym − zawyżono 
o cztery9);

9  Powyższe wynikało z porównania danych z rejestrami wniosków prowadzonymi przez 
sześć jednostek realizujących zadania, a w dwóch sprawozdaniach liczbę wniosków ustalono 
na podstawie raportów z systemu dziedzinowego Sygnity, gdyż jednostki nie prowadziły 
rejestrów.

Sprawozdawczość 
rzeczowo-finansowa

Stwierdzone 
nieprawidłowości
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 − stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wycho-
wawczych na ostatni dzień miesiąca (w dwóch sprawozdaniach  
sporządzonych przez jedną jednostkę).

NIK zauważa brak jednolitych zasad ujmowania danych w sprawozda-
niach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadcze-
nia wychowawczego, zwłaszcza dotyczących liczby złożonych wniosków 
o świadczenie wychowawcze w danym okresie sprawozdawczym. Dwie 
jednostki realizujące zadania (z ośmiu) nie prowadziły rejestrów wnio-
sków, więc dane wykazane w sprawozdaniach obejmowały tylko wnioski 
zarejestrowane w systemie dziedzinowym, ale tylko do dnia sporządze-
nia sprawozdania za dany miesiąc (wnioski, których nie zarejestrowano 
do tego czasu, nie były wykazywane w sprawozdaniu za następny mie-
siąc). W pozostałych jednostkach realizujących zadania, wprawdzie pro-
wadzono rejestry wniosków, jednak wykazana w sprawozdaniach liczba 
złożonych wniosków nie była zgodna z tymi rejestrami. Zdaniem NIK, dla 
zapewnienia rzetelności danych wykazywanych w sprawozdaniach rze-
czowo-finansowych konieczne jest opracowanie jednolitych zasad prezen-
towania danych w tych sprawozdaniach.  [str. 20–24]

W okresie objętym kontrolą, na obsługę Programu, skontrolowane jed-
nostki realizujące wynikające z niego zadania, wydatkowały łącznie 
34 399,8 tys. zł. Największą grupę tych wydatków, tj. 25 971,7 tys. zł 
(75,5%) stanowiły wynagrodzenia osób zatrudnionych do realizacji Pro-
gramu na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej (odpowiednio: 25 687,7 tys. zł i 284,0 tys. zł). 
Pozostałe wydatki wyniosły 8428,1 tys. zł (24,5%). Zakupione z dotacji 
środki trwałe i wyposażenie służyły realizacji zadań związanych z obsłu-
gą Programu, a decyzje o ich zakupie wynikały z rzeczywistych potrzeb 
jednostek realizujących zadania.

Koszty obsługi świadczenia wychowawczego w poszczególnych latach 
objętych kontrolą nie przekroczyły wielkości określonych w ustawie 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 2% w 2016 r. i 1,5% w 2017 r. 
otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. [str. 24–28]

Jednostki realizujące zadania na bieżąco weryfikowały wykorzystanie 
przez beneficjentów środków z Programu oraz fakt sprawowania opie-
ki nad dzieckiem. W przypadku stwierdzenia niecelowego wydatkowa-
nia lub marnotrawienia przyznanych środków, a także po potwierdzeniu  
(w przeprowadzonym postępowaniu dowodowym), że osoba ubiegająca 
się o świadczenie lub osoba je pobierająca nie sprawuje opieki nad dziec-
kiem, wydawano decyzje, głównie odmawiające przyznania świadczenia 
lub wstrzymujące wypłatę przyznanego wcześniej świadczenia, stwier-
dzające nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze oraz zamieniające 
świadczenie pieniężne na rzeczowe. W latach 2016–2018 (do 30 września) 
sześć (z 16) jednostek realizujących zadania przekazało beneficjentom 
świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłaca-
nia usług w łącznej kwocie 292,9 tys. zł, co stanowiło 0,01% świadczeń 
wychowawczych wypłaconych w tym okresie. [str. 28–30]

Wykorzystywanie dotacji 
na obsługę Programu 

Bieżąca weryfikacja 
prawidłowości 
wykorzystania środków 
z Programu 
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W 2017 r. zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z wybranych świad-
czeń z pomocy społecznej w stosunku do roku 2015, w którym nie obo-
wiązywał jeszcze Program (przykładowo z zasiłków okresowych o 25,3%,  
a z zasiłków celowych na zakup odzieży i obuwia o 55,2%, artykułów 
gospodarstwa domowego o 50,0%, leków o 46,9%, żywności o 46,4%10). 
Z uwagi na to, iż problem ten nie był przedmiotem badań NIK, nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że nastąpiło to wskutek wprowadzenia świad-
czenia wychowawczego, które jako niewliczane do dochodu, nie wpływa 
na ocenę zdolności do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej. Rów-
nież ze względu na występowanie innych czynników, które mogą mieć 
wpływ na zmniejszenie liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy  
społecznej, w tym podjęcie zatrudnienia oraz wzrost minimalnego  
wynagrodzenia za pracę, nie można ocenić wpływu Programu na zapo-
trzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. [str. 30–32]

Skontrolowani wojewodowie przygotowali się na przejęcie z dniem 
1 stycznia 2018 r. od marszałków województw zadań dotyczących świad-
czenia wychowawczego realizowanych w związku z koordynacją syste-
mów zabezpieczenia społecznego. Wdrożyli rozwiązania organizacyjne, 
w tym wyznaczyli właściwe komórki organizacyjne, przygotowali i odpo-
wiednio do potrzeb wyposażyli stanowiska pracy oraz zatrudnili pra-
cowników do realizacji tych zadań. Dokumentacja spraw dotyczących 
świadczenia wychowawczego została przekazana wojewodom, przez mar-
szałków województw, zgodnie z wymogami określonymi w art. 22 ust. 2 
i 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia 
rodzin, tj. na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

Z początkiem 2018 r. skontrolowani wojewodowie przejęli od marszałków 
województw łącznie 122 pracowników wykonujących zadania dotyczące 
świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych11, realizowa-
nych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. 
Jednak prawie 13% z nich nie podjęło pracy w związku z przebywaniem 
na urlopach macierzyńskich, wychowawczych oraz na długotrwałych 
zwolnieniach lekarskich. Według stanu na 30 września 2018 r. zadania  
te realizowało, u objętych kontrolą wojewodów, ogółem 218 pracowników, 
spośród których 48% wykonywało je wcześniej dla marszałków woje-
wództw, 34% zostało zatrudnionych w 2018 r., a 18% stanowili pracow-
nicy, którzy byli już zatrudnieni w urzędach wojewódzkich i powierzono 
im wykonywanie przejętych zadań.

Skontrolowani wojewodowie przejęli od marszałków województw łącznie 
40 868 wniosków do realizacji dotyczących świadczenia wychowawczego, 
w tym aż 27 276 (67%), w których marszałkowie nie podjęli żadnych czyn-
ności. W 2018 r., do 30 września, do wojewodów wpłynęło z organów wła-
ściwych łącznie 24 593 nowych wniosków. Wojewodowie podejmowali 
wiele działań, które miały na celu zmniejszenie zaległości oraz wesprzeć 
sukcesywną obsługę nowych wniosków i wydawanie decyzji. Jednakże, 

10  Ustalono na podstawie 800 rodzin pobierających wybrane świadczenia z pomocy społecznej.
11  Wojewodowie przejęli również zadania dotyczące świadczeń rodzinnych realizowanych 

w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
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ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, na dzień 30 września 
2018 r. z łącznej liczby 65 461 wniosków nie rozpatrzyli 43 144 (66%), 
z tego 22 688 (56%) dotyczyło wniosków przejętych od marszałków  
województw, a 20 456 (83%) − wniosków, które wpłynęły do urzędów 
wojewódzkich w 2018 r. (do 30 września).  [str. 32–35]

Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości dotyczyły:
 − wydania 10 decyzji przyznających prawo do świadczenia wycho-

wawczego (z 25 badanych) − z przekroczeniem terminu określonego 
w art. 35 § 3 kpa (decyzje wydawano do dziewięciu miesięcy od daty 
wpływu do urzędu wojewódzkiego), przy jednoczesnym braku infor-
mowania stron o niezałatwieniu sprawy w terminie;

 − przekazania ministrowi właściwemu do spraw rodziny dwóch  
(z 16 badanych) sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania 
zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
dotyczących świadczenia wychowawczego − z naruszeniem terminu 
określonego w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań 
rzeczowo-finansowych. [str. 35–38]

Wydatki wojewodów na obsługę zadań w latach 2017–2018 (do 30 września) 
wyniosły łącznie 7886,8 tys. zł, tj. odpowiednio: 97,9% środków zaplano-
wanych w 2017 r. i 57,3% zaplanowanych w 2018 r. Środki wydatkowano 
głównie na wdrożenie zadań (w 2017 r.), w tym na zakup oprogramowania, 
sprzętu komputerowego, urządzeń i wyposażenia biurowego oraz 
na wynagrodzenia pracowników. Zakupione środki trwałe i wyposażenie 
wykorzystywano do realizacji zadań. [str. 39]

Stwierdzone 
nieprawidłowości

Wydatki na obsługę 
zadań
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Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań kontrolnych, uznaje za niezbędne:

1. Wdrożenie rozwiązań systemowych zapewniających terminowe zała-
twianie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
rozpoznawanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

2. Ujednolicenie zasad prezentowania w sprawozdaniach rzeczowo- 
-finansowych danych w zakresie liczby wniosków dotyczących świad-
czenia wychowawczego.

Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej
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5.1.  Zapewnienie przez gminy środków na wypłatę 
świadczenia wychowawczego 

Realizacja świadczenia wychowawczego należy do gmin. Skontrolowane 
gminy otrzymywały środki dotacji celowej na zadania od właściwego 
wojewody, w kwotach i terminach umożliwiających ich pełną i terminową 
realizację.

W 13 gminach (spośród 16), organy gmin − do dnia wejścia w życie ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci − wyznaczyły jednostki organi-
zacyjne właściwe do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowaw-
czego, tj.: osiem gminnych ośrodków pomocy społecznej, trzy miejskie 
ośrodki pomocy rodzinie i dwa miejskie ośrodki pomocy społecznej  
(w mieście Gdańsk realizację zadań rozpoczął Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku, a od 1 lipca 2016 r. – zadania te przejęła nowo utwo-
rzona jednostka budżetowa: GCŚ12). W trzech gminach (miasta: Elbląg,  
Gdynia i Kraków) nie przekazano ww. zadań do realizacji ośrodkom pomocy 
społecznej, tworząc w strukturach urzędów wyspecjalizowane komórki 
do spraw świadczenia wychowawczego lub przekazując te zadania do reali-
zacji komórkom właściwym w sprawach świadczenia wychowawczego.

W Mieście Kraków od 1 stycznia 2019 r. zadanie jest realizowane przez 
Krakowskie Centrum Świadczeń, komórkę organizacyjną Urzędu Miasta 
Krakowa, na prawach wydziału13.

Organ właściwy, działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, upoważnił odpowiednie osoby, w tym 
kierowników ośrodków pomocy społecznej i kierownika innej jednostki 
organizacyjnej gminy, do prowadzenia postępowania w sprawie świad-
czenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Oprócz prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowaw-
czego oraz wydawania decyzji, jednostki realizujące zadania:

 − składały zapotrzebowania na środki finansowe i weryfikowały  
je w ciągu roku;

 − sporządzały i składały właściwemu miejscowo wojewodzie sprawozda-
nia rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego;

 − sporządzały sprawozdania budżetowe z realizacji zadań;
 − zapewniały obsługę księgową, w tym wypłatę świadczeń osobom 

uprawnionym oraz rozliczały środki otrzymane na pokrycie kosztów 
obsługi tych świadczeń.

W okresie objętym kontrolą jednostki realizujące zadania opracowywały 
i składały bezpośrednio do właściwego wojewody miesięczne zapotrzebo-
wania na środki finansowe na realizację zadań. Zapotrzebowania składano 

12  Gdańskie Centrum Świadczeń − jednostka budżetowa utworzona na mocy uchwały nr XXII/64716 
Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.

13  Zarządzenie Nr 3535/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie 
podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania 
Krakowskiego Centrum Świadczeń.

Realizacja zadań 
przez gminy

Zapotrzebowania 
na środki finansowe 
z budżetu wojewody
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drogą elektroniczną, głównie za pośrednictwem CAS, w wyznaczonych 
terminach oraz w wysokościach oszacowanych przede wszystkim na pod-
stawie złożonych wniosków oraz wydanych decyzji administracyjnych.

Gminy otrzymywały od właściwego wojewody środki dotacji celowej 
w kwotach określonych w miesięcznych zapotrzebowaniach, w terminach 
umożliwiających pełną i terminową realizację zadań.

W latach 2016–2018 (do 30 września) skontrolowane gminy otrzymały 
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w łącznej kwocie 
2 432 797,0 tys. zł, z tego 715 653,7 tys. zł w 2016 r., 987 121,9 tys. zł 
w 2017 r. i 730 021,4 tys. zł w 2018 r. (do 30 września).

Spośród objętych kontrolą gmin, najwyższą kwotę dotacji otrzymało  
miasto Kraków: 245 295,0 tys. zł w 2016 r. i 339 232,0 tys. zł w 2017 r.,  
a najniższą − gmina Pacyna: 1718,2 tys. zł w 2016 r. i 2201,7 tys. zł w 2017 r. 

W gminach nie opracowywano harmonogramów przekazywania tych 
środków jednostkom, które realizowały zadania, z wyjątkiem miasta 
Gdańska, gdzie zasady przekazywania środków z dotacji z budżetu pań-
stwa zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 2046/16 Prezydenta Miasta 
Gdańska z 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbo-
wego Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów 
księgowych. Zasilenie w środki poprzedzone było przekazaniem do GCŚ 
informacji mailowej o wpływie dotacji, następnie GCŚ, za pośrednictwem 
systemu E-Portal, przekazywało do systemu WYBUD wniosek wydatkowy 
(w tym systemie następowała weryfikacja zgodności z planem budżetu). 
Dalej GCŚ składało w Wydziale Budżetu Miasta i Podatków harmonogram 
na przekazanie środków z dotacji. Po jego zatwierdzeniu, w konkretnej, 
wnioskowanej dacie, realizowany był przelew środków do GCŚ.

Skontrolowane gminy przekazywały otrzymane środki dotacji jednost-
kom, które realizowały zadania, w większości przypadków niezwłocznie, 
w tym samym dniu lub w terminie od jednego do 14 dni, poza kilkoma 
przypadkami, gdy środki te przekazano po upływie od 16 do 29 dni od ich 
otrzymania. Wszystkie skontrolowane gminy przekazywały środki w ter-
minie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.

Skontrolowane gminy wykorzystały otrzymane środki dotacji w łącznej  
kwocie 2 419 356,3 tys. zł, z tego: 711 972,2 tys. zł w 2016 r. (99,5%), 
980 240,1 tys. zł w 2017 r. (99,3%) i 727 144,0 tys. zł w 2018 r. (do 30 września).

Zwrotu niewykorzystanej do końca 2016 r. i 2017 r. części dotacji na reali-
zację zadań, odpowiednio: 3681,5 tys. zł i 6881,8 tys. zł, gminy dokonały 
z zachowaniem terminu określonego w art. 168 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. Główną przyczyną zwrotu środków do budżetu państwa była 
mniejsza liczba świadczeniobiorców w stosunku do liczby szacowanej.

Największego zwrotu niewydatkowanej dotacji w 2016 r. dokonało miasto 
Gdańsk (2488,3 tys. zł), a w 2017 r. miasto Gdynia (3306,5 tys. zł), co sta-
nowiło odpowiednio 67,6% i 48,0% ogółu dotacji zwróconych przez gmi-
ny objęte kontrolą. Skarbnik miasta Gdańska wyjaśniła, że zwrot (...) 
dotacji otrzymanych w 2016 r. związany był przede wszystkim z wnioskami  

Dotacja otrzymana 
oraz poziom jej 
wykorzystania



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

17

przekazanymi do rozpatrzenia w zakresie koordynacji dla Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego i brakiem rozstrzygnięć w tej kwestii do końca 
roku (237 spraw) oraz brakiem możliwości dokonania rozstrzygnięć wnio-
sków ze względu na braki formalne (wystosowane wezwania do klientów 
– 210 spraw). W mieście Gdynia przyczyną zwrotów była mniejsza, niż sza-
cowano, liczba złożonych wniosków.

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w trzech gminach sporządzał 
organ właściwy (prezydent miasta), a w 13 gminach – jednostki realizują-
ce zadania. Sprawozdania te były przekazywane bezpośrednio właściwe-
mu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, przy pomocy CAS.

Gminy, poza jedną14, nie otrzymywały z jednostek realizujących zada-
nia sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu 
świadczenia wychowawczego. W związku z przekazaniem realizacji tych 
zadań jednostkom organizacyjnym gmin, bezpośredni nadzór nad termi-
nowością i formą sprawozdań rzeczowo-finansowych należał do kierow-
ników tych jednostek. Organy właściwe sprawowały bieżący nadzór nad 
całą działalnością podległych im jednostek, w tym nad realizacją zadań 
z zakresu świadczenia wychowawczego, m.in. poprzez analizę danych 
wprowadzanych przez ośrodki pomocy społecznej do systemu CAS,  
analizę comiesięcznych list wypłat pod względem formalno-rachunkowym 
oraz analizę sprawozdań z działalności jednostki (merytorycznych i finan-
sowych). W niektórych gminach zadania z zakresu świadczenia wycho-
wawczego realizowane przez ośrodki pomocy społecznej były również 
przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez pracowników urzędów, 
bądź też kontrole takie zostały zaplanowane na lata 2019–2020.

5.2.  Weryfikacja przez gminy wniosków o przyznanie 
świadczenia wychowawczego i realizacja wypłat 

Skontrolowane jednostki realizujące zadania prawidłowo weryfiko-
wały wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypła-
cały świadczenia w wysokości i w terminach określonych w decyzjach.  
Nieprawidłowości stwierdzono natomiast w sprawozdawczości z realizacji 
Programu.

W okresie objętym kontrolą do jednostek realizujących zadania15 wpły-
nęło łącznie 299 867 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego (w tym 125 003 za pomocą systemu teleinformatycznego), 
z tego 155 955 dotyczyło pierwszego okresu świadczeniowego i 143 912 
− drugiego okresu świadczeniowego. Ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego na pierwsze dziecko16 dotyczyło 139 980 wniosków,  

14  Urząd Gminy Stary Targ.
15  Dane obejmują również wnioski, które wpłynęły w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r. 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz wydane na ich podstawie decyzje (dane 
uzyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK).

16  Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Sprawozdawczość 
związana 
ze świadczeniem 
wychowawczym

Liczba wniosków 
i  wydanych decyzji
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tj. 47% (odpowiednio na okresy świadczeniowe: 76 149 i 63 831), a na dru-
gie i kolejne dziecko – 159 887 wniosków, tj. 53% (odpowiednio: 79 806 
i 80 081).

Bez rozpatrzenia pozostawiono 6959 wniosków (4231 dotyczyło pierw-
szego okresu świadczeniowego, 2728 − drugiego), z tego:

 − 4541 (65%) z powodu niewywiązania się wnioskodawców z obowiązku 
uzupełnienia dokumentów (odpowiednio: 2446 i 2095);

 − 2418 wniosków (35%) z innych powodów (odpowiednio: 1785 i 633), 
głównie wycofania wniosków przez wnioskodawców17.

W okresie objętym kontrolą, w jednostkach realizujących zadania wydano 
łącznie 274 479 decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego 
(141 029 dotyczyło pierwszego okresu świadczeniowego i 133 450  
− drugiego okresu świadczeniowego). W tym okresie – w ramach koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego – 3480 decyzji ustalających 
prawo do świadczenia wychowawczego (odpowiednio na okresy świad-
czeniowe: 1983 i 1497) wydali także marszałkowie województw i woje-
wodowie. Świadczenie przyznane decyzją tych organów wypłacał, zgodnie 
z art. 11 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, organ 
właściwy.

Jednostki realizujące zadania przekazały, na podstawie decyzji ustalają-
cych prawo do świadczenia wychowawczego, w formie pieniężnej łącz-
nie 4 827 440 świadczeń (z tego 2 917 246 dotyczyło pierwszego okresu 
świadczeniowego, a 1 910 194 − drugiego) o wartości 2 405 751,7 tys. zł 
(odpowiednio: 1 454 256,5 tys. zł i 951 495,2 tys. zł). Świadczenia wycho-
wawcze w formie rzeczowej przekazano w łącznej kwocie 292,9 tys. zł 
(odpowiednio: 183,3 tys. zł i 109,6 tys. zł), w tym w formie opłacania usług 
w łącznej kwocie 14,5 tys. zł (odpowiednio: 0,5 tys. zł i 14,0 tys. zł). 

Weryfikacja wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
dokonywana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy18. 
W pierwszej kolejności sprawdzano wymogi formalne, czy wniosek został 
złożony na odpowiednim formularzu, czy został prawidłowo wypełniony 
i podpisany oraz czy dołączono wymagane dokumenty. Dane we wnio-
skach weryfikowano w systemach zewnętrznych udostępnianych przez 
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem porta-
lu Emp@tia. W przypadku wniosków na drugie i kolejne dziecko, gdzie  
nie obowiązywało kryterium dochodowe, była to przede wszystkim wery-
fikacja w rejestrze PESEL (potwierdzenie tożsamości osoby) i w Central-
nej Bazie Beneficjentów (czy rodzina ubiega się lub otrzymuje świadczenia 

17  M.in. z powodu złożenia kilku wniosków na to samo dziecko, bądź wniosków za wcześnie 
złożonych na kolejny okres świadczeniowy.

18  Tj. 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. poz. 1465) − obowiązujące  
od 1 sierpnia 2017 r. i wcześniej obowiązujące rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 
o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214).

Świadczenie 
wychowawcze 

przekazane w formie 
pieniężnej i rzeczowej

Weryfikacja wniosków 
o ustalenie prawa 

do świadczenia 
wychowawczego  
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w innej jednostce), zaś w przypadku wniosków na pierwsze dziecko 
− w celu ustalenia dochodu rodziny pozyskiwano m.in. dane: o docho-
dach za rok bazowy z systemu informatycznego Ministerstwa Finansów, 
o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne z systemu 
informatycznego ZUS, o okresie prowadzenia działalności gospodarczej 
z rejestru CEIDG19, dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności w systemie 
EKSMOoN20, o okresie korzystania ze świadczeń dla bezrobotnych z Cen-
tralnej Aplikacji Rynku Pracy oraz z systemu SEPI21 udostępnianego przez 
Powiatowy Urząd Pracy.

Analiza 320, tj. 0,1%, losowo wybranych wniosków o ustalenie prawa  
do świadczenia wychowawczego, które wpłynęły do jednostek realizu-
jących zadanie (z tego 160 zakończonych wydaniem decyzji przyznającej 
świadczenie wychowawcze i 160 zakończonych odmową przyznania tego 
świadczenia22) wykazała, że wnioski i załączoną dokumentację zwery-
fikowano rzetelnie, wydając w tych sprawach stosowne decyzje. W uza-
sadnionych przypadkach odmawiano przyznania prawa do świadczenia 
wychowawczego, w większości przypadków z powodu niespełniania kry-
terium dochodowego.

Wszystkie objęte analizą wnioski spełniały wymogi określone w art. 13 
ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. zawierały 
wymagane dane dotyczące wnioskodawcy i dzieci pozostających na jego 
utrzymaniu. Do wniosków załączone były dokumenty, o których mowa 
w art. 13 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
(m.in. zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyski-
wanych dochodów oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa  
do świadczenia wychowawczego). Do wniosków osób samotnie wychowu-
jących dzieci, których prawo do uzyskania świadczenia wychowawczego 
w drugim okresie świadczeniowym uzależnione było od dostarczenia 
przez tę osobę ustalonego, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadcze-
nia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd − bez względu na to, czy osoba ta starała się 
o świadczenie na pierwsze, czy kolejne dziecko w rodzinie – również załą-
czone były takie dokumenty.

NIK zauważa, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci z dnia 1 sierpnia 2017 r., uzależniła prawo osób samotnie wychowu-
jących dzieci do uzyskania świadczenia wychowawczego, od przedstawie-
nia tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka 
od drugiego rodzica. Tytuł ten był wymagany bez względu na to, czy oso-
ba samotnie wychowująca dziecko starała się o świadczenie na pierwsze, 
czy kolejne dziecko w rodzinie. Zdaniem NIK, uwarunkowanie prawa 
osoby samotnie wychowującej dziecko do świadczenia wychowawczego 
od posiadania tytułu wykonawczego do świadczenia alimentacyjnego 

19  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
20  Elektroniczny Krajowy System Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności.
21  Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna.
22  Po 80 z pierwszego i drugiego okresu świadczeniowego.

Wnioski osób samotnie 
wychowujących dzieci
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w zakresie, w jakim dotyczy świadczenia na drugie i kolejne dziecko jest 
niezgodne z zasadami równości i proporcjonalności. Od 1 lipca 2019 r., 
zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, świadcze-
nie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku 
życia i nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko  
od drugiego rodzica − w przypadku wniosków składanych przez rodziców 
samotnie wychowujących dzieci.

Z informacji uzyskanych od 16 skontrolowanych jednostek realizujących 
zadania23 wynika, że w latach 2017–2018 (do 30 września) do 10 z nich 
wpłynęły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
złożone przez osoby samotnie wychowujące dzieci, których prawo  
do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależ-
nione było od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenia 
alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub 
zatwierdzonego przez sąd. W wyniku przeprowadzonych postępowań 
pozostawiono bez rozpatrzenia łącznie 1239 wniosków − z powodu nie-
dostarczenia takiego dokumentu oraz wydano 35 decyzji odmawiają-
cych przyznania prawa do tego świadczenia ze względu na niespełnienie  
ww. warunku określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, z tego 608 wniosków (49%) i 14 decyzji (40%) dotyczyło  
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

Dobra praktyka 

W Urzędzie Miasta Krakowa, w celu przyspieszenia i ułatwienia kontaktu 
z wnioskodawcami, pracownik prowadzący sprawę w pierwszej kolejności 
ustalał telefonicznie z wnioskującym o świadczenie wychowawcze szczegóły 
dotyczące brakujących dokumentów. W przypadku braku możliwości kon-
taktu telefonicznego pracownik kontaktował się z wnioskodawcą drogą elek-
troniczną (wysyłanie e-maila). Jeżeli żadna z powyższych form kontaktu nie 
odniosła skutku, pracownik wysyłał formalne wezwanie do przedłożenia doku-
mentów pod rygorem np. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W znaczą-
cej liczbie przypadków taka forma kontaktu przyczyniła się do skrócenia czasu 
na wydanie decyzji ustalającej prawa do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłaty świadczenia.

Badanie 320 losowo wybranych decyzji przyznających świadczenie 
wychowawcze (po 160 z każdego okresu świadczeniowego) wykazało, 
że wszystkie świadczenia zostały wypłacone w wysokości i w terminach 
określonych w ww. decyzjach.

Jednostki realizujące zadania zobowiązane były do przekazywania wła-
ściwemu wojewodzie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykony-
wania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Sprawozdania 
rzeczowo-finansowe sporządzane były wyłącznie w formie elektronicznej 
i przekazywane tą drogą za pośrednictwem CAS (udostępnianej przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), bezpośrednio do wła-
ściwego urzędu wojewódzkiego.

23  W trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o NIK.

Realizacja wypłat 

Sprawozdawczość 
rzeczowo-finansowa 
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Podstawą uzyskania danych do sprawozdań rzeczowo-finansowych był 
system dziedzinowy (głównie Sygnity) służący m.in. do obsługi i realizacji 
przyjętych wniosków, wydawania decyzji oraz tworzenia sprawozdań. 
Dane wykazywane w sprawozdaniach generowane były automatycznie 
w systemie dziedzinowym, za wyjątkiem tabeli dotyczącej finansowa-
nia świadczeń wychowawczych i kosztów ich obsługi, którą wypełniano 
w oparciu o dane księgowe. Zaprezentowane w systemie dziedzinowym 
dane mogły być ręcznie modyfikowane (poprawiane) do chwili przeka-
zania sprawozdania wojewodzie za pośrednictwem CAS. Po przekazaniu 
− jednostka sporządzająca traciła możliwość modyfikacji danych zawar-
tych w sprawozdaniu.

Badanie 64 sprawozdań rzeczowo-finansowych za październik 2017 r., 
grudzień 2017 r., styczeń 2018 r. i sierpień 2018 r. wykazało, że sprawoz-
dania zostały sporządzone z wykorzystaniem ww. systemu teleinforma-
tycznego i przesłane do właściwych urzędów wojewódzkich w terminie 
określonym w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sprawozdań rzeczowo-
-finansowych, tj. do siódmego dnia miesiąca następującego po upływie każ-
dego miesiąca. 

Analiza zgodności z ewidencją księgową wybranych elementów sprawoz-
dań rzeczowo-finansowych24 wykazała, że w większości badanych spra-
wozdań (62) wykazane dane związane z finansowaniem świadczenia 
wychowawczego były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgo-
wej kontrolowanych jednostek. W dwóch sprawozdaniach (sporządzonych 
przez jedną jednostkę) wykazano stan należności z tytułu nienależnie 
pobranych świadczeń wychowawczych na ostatni dzień miesiąca w kwo-
tach odpowiednio: 12,5 tys. zł i 7,0 tys. zł, pomimo że należności te zosta-
ły już spłacone w danym okresie sprawozdawczym. Powyższy błąd był 
wynikiem niesprawdzenia przez pracownika prowadzącego rejestr spraw 
dotyczących nienależnie pobranych świadczeń, czy należności te na koniec 
miesiąca zostały spłacone.

Analiza zgodności wybranych elementów sprawozdań rzeczowo- 
-finansowych25 z prowadzonymi rejestrami26 wykazała, że dane w 45 
sprawozdaniach w zakresie liczby wniosków dotyczących świadczenia 
wychowawczego były zgodne z prowadzonymi przez jednostki rejestrami. 
W 19 sprawozdaniach (sporządzonych przez osiem jednostek) wykazana 
liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego była niezgod-
na z rzeczywistą liczbą wniosków, które zostały złożone do właściwego 
organu w danym okresie sprawozdawczym, tj. w 18 sprawozdaniach zani-
żono liczbę wniosków łącznie o 3574, a w jednym − zawyżono o cztery, co 
ustalono w wyniku porównania danych z rejestrami wniosków prowa-
dzonymi przez jednostki kontrolowane (za wyjątkiem dwóch jednostek, 
gdzie liczbę wniosków ustalono na podstawie raportów z systemu dzie-
dzinowego Sygnity, gdyż jednostki nie prowadziły rejestrów). W jednym 

24  Z części: A.1., A.2., B.1., B.2. i G.
25  Z części C. Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia wychowawczego.
26  W GCŚ i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławiu nie prowadzono rejestrów – liczbę 

wniosków ustalono na podstawie raportów z systemu dziedzinowego Sygnity.
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z tych sprawozdań wykazano liczbę wydanych decyzji: „0”, podczas gdy 
z prowadzonego przez jednostkę rejestru decyzji wynikało, że w danym 
okresie sprawozdawczym wydano siedem decyzji. NIK zauważa także, że 
analiza rzetelności sprawozdań rzeczowo-finansowych w oparciu o dane 
generowane z systemu dziedzinowego wykazała liczne rozbieżności doty-
czące głównie liczby wniosków, które wpłynęły do jednostek w okresie 
sprawozdawczym. Jako najczęstsze przyczyny niezgodności w liczbie 
wniosków podawano, że wynikało to z faktu niewprowadzenia wniosków  
do systemu dziedzinowego w danym okresie sprawozdawczym, często 
więc wykazywano w sprawozdaniach tylko taką liczbę wniosków, która 
została zarejestrowana w tym systemie na dzień generowania sprawoz-
dania i nie została zweryfikowana w oparciu o rejestry prowadzone przez 
jednostki. W związku z tym, że znaczna część rozbieżności dotyczyła spra-
wozdań za sierpień 2018 r., kierownicy jednostek realizujących zadania 
wyjaśniali, że zdecydowaną większość stanowiły wnioski dotyczące nowe-
go okresu świadczeniowego 2018/2019 i pracownicy odpowiedzialni za 
przyjmowanie i rejestrację wniosków równolegle zajmowali się realizacją 
innych zadań27 i to spiętrzenie obowiązków, wynikające z ustawowych 
terminów realizacji świadczeń, uniemożliwiło im rejestrację w syste-
mie dziedzinowym wszystkich wniosków o świadczenie wychowawcze  
złożonych w jednostce.

Spośród objętych kontrolą jednostek realizujących zadania największe 
różnice w liczbie wniosków złożonych do organu właściwego wykazanej 
w danym okresie sprawozdawczym wystąpiły w sprawozdaniach rze-
czowo-finansowych sporządzonych w Urzędzie Miasta Gdyni − łącznie 
w objętych badaniem sprawozdaniach zaniżono liczbę wniosków o 1208 
w porównaniu do danych wynikających z rejestru:

 − w sprawozdaniu za październik 2017 r. wykazano 541 wniosków, 
a z prowadzonego przez Urząd rejestru wniosków wynikało, że złożono 
749 (natomiast według danych z systemu Sygnity, stan na 11 grudnia 
2018 r., było ich 715);

 − w sprawozdaniu za grudzień 2017 r. wykazano 130 wniosków,  
w rejestrze 181 (w Sygnity 174);

 − w sprawozdaniu za styczeń 2018 r. w ykazano 190 wniosków,  
w rejestrze 254 (w Sygnity 245);

 − w sprawozdaniu za sierpień 2018 r. wykazano 5801 wniosków,  
w rejestrze 6686 (w Sygnity 6640).

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Gdyni w wyja-
śnieniach wskazała następujące powody różnic w wykazanych w sprawoz-
daniach rzeczowo-finansowych liczbach wniosków:

 − dane do sprawozdań rzeczowo-finansowych są pozyskiwane elektronicz-
nie, automatycznie z systemu operacyjnego SYGNITY, 

 − terminy wysyłania sprawozdań rzeczowo-finansowych za poszczególne 
miesiące, to odpowiednio: za 10/2017 – 7.11.2017 r. (cztery dni robocze), 
za 12/2017–7.01.2018 r. (cztery dni robocze), za 01/2018 – 7.02.2018 r. 

27  M.in. świadczeniami rodzinnymi, opiekuńczymi, z funduszu alimentacyjnego oraz rządowym 
programem „Dobry Start”.
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(pięć dni roboczych), za 08/2018 – 7.09.2018 r. (pięć dni roboczych), pozo-
staje więc kilka dni roboczych na wprowadzenie wszystkich wniosków  
do systemu;

 − w związku ze zwiększoną ilością wniosków wpływających na koniec danego 
miesiąca, nie ma możliwości zarejestrować ich wszystkich na bieżąco 
w rejestrze wniosków i wpisać do systemu SYGNITY;

 − wnioski wprowadzone do systemu SYGNITY po 7. dniu miesiąca nie są  
wykazywane w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym za poprzedni miesiąc,

 − brak możliwości złożenia korekty do sprawozdania rzeczowo-finansowego 
w związku z przekazaniem danych przez Wojewodę do Ministerstwa;

 − brak możliwości skorygowania liczby wniosków za poprzedni okres 
w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym za kolejny okres sprawozdawczy;

 − wysoka liczba wniosków złożonych za pomocą systemu teleinformatycz-
nego niewykazanych w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym za sierpień 
2018 r. wynika z błędu platformy usług Emp@tia – podczas generowania 
raportu i odbierania wniosków z poczty Emp@tia część wniosków  
z sierpnia 2018 r. została ściągnięta do systemu SYGNITY we wrześniu 
2018 r. lub październiku 2018 r.

Również Dyrektor GCŚ wyjaśniła, że (...) dane ujęte w sprawozdaniu mogą nie 
zawierać wszystkich wniosków dotyczących danego okresu sprawozdawczego 
(...) i w przypadku powstania różnic w ww. zakresie nie istnieje możliwość spo-
rządzenia korekty sprawozdania w miesiącu następnym. Powodem tego jest 
struktura sprawozdania, w którym zamieszczane są jedynie dane dotyczące 
konkretnego miesiąca. Ze względu na brak w sprawozdaniu pozycji ‘sumy 
wniosków narastająco’ niemożliwe jest uaktualnienie danych z poprzednich 
okresów sprawozdawczych. Ręczna modyfikacja danych w sprawozdaniu 
w zakresie liczby wniosków nie jest zasadna, ponieważ udostępnione przez 
Ministerstwo sprawozdanie z zasady powinno generować dane automatycznie, 
bezpośrednio z systemu dziedzinowego. Jego modyfikacja nie zapewni 
poprawności danych na podstawie ręcznego liczenia wniosków. Po okresie 
sprawozdawczym brak jest możliwości udokumentowania źródła danych  
ujętych w sprawozdaniu.

Odnosząc się do podanych przyczyn niezgodności danych w sprawoz-
daniach rzeczowo-finansowych NIK zauważa, że w objaśnieniach doty-
czących sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało, że w części C sprawozdania 
„Informacja uzupełniająca o realizacji świadczenia wychowawczego”, 
w wierszach dotyczących liczby wniosków o świadczenie wychowawcze 
należy wykazać liczbę wniosków złożonych.

Dobra praktyka 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrołęce, w związku z dużą 
liczbą napływających wniosków, których pracownicy nie byli w stanie na bie-
żąco rejestrować w systemie dziedzinowym, założono osobne rejestry (tzw. 
„ręczne”), w których codziennie wpisywano faktyczną liczbę złożonych lub 
nadesłanych wniosków. Sporządzając sprawozdania rzeczowo-finansowe, 
w celu zapewnienia ich rzetelności, posługiwano się danymi z tych rejestrów. 
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Wnioski, których nie zdołano wprowadzić do systemu Sygnity w ww. miesią-
cach sprawozdawczych zostały zarejestrowane w tym systemie w następnych 
miesiącach z datą ich faktycznego wpływu do jednostki.

Większość z tych sprawozdań (19 z 21) nie zostało skorygowanych, a wnioski 
i decyzje nieujęte w sprawozdaniach nie zostały wykazane w sprawozda-
niach za następne okresy świadczeniowe. W Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tarnowie (dalej: MOPS w Tarnowie), w trakcie kontroli NIK 
skorygowano liczbę wniosków wykazaną w sprawozdaniu za sierpień 
2018 r. w piśmie skierowanym za pomocą platformy e-PUAP do Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wskazano, że nie jest możli-
we naniesienie korekty do formularza sprawozdania za sierpień 2018 r. 
w CAS, ponieważ formularz jest dostępny tylko do odczytu bez możliwości 
edytowania i powtórnego przekazania.

Zdaniem NIK, dla zapewnienia rzetelności danych wykazywanych 
w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych, zwłaszcza dotyczących liczby 
złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze w danym okresie spra-
wozdawczym, konieczne jest opracowanie jednolitych zasad prezentowa-
nia danych w tych sprawozdaniach.

5.3.  Wykorzystywanie przez gminy dotacji na obsługę 
programu „Rodzina 500 plus” 

Skontrolowane jednostki realizujące zadania prawidłowo wykorzystywały 
otrzymaną dotację na obsługę Programu. W przypadku niewykorzystania 
środków − dokonywano zwrotu dotacji w ustawowym terminie. 

W latach 2016–2018 (do 30 września) skontrolowane jednostki realizujące 
zadania otrzymały z budżetu państwa dotację na realizację Programu 
w łącznej kwocie 2 395 384,0 tys. zł, z tego:

 − 2 357 416,3 tys. zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,
 − 37 967,7 tys. zł na koszty obsługi.

W ramach przyznanej dotacji, na obsługę Programu jednostki realizujące 
zadania wykorzystały łącznie 34 399,8 tys. zł (odpowiednio w okresach 
świadczeniowych: 18 915,5 tys. zł i 15 484,3 tys. zł), z tego:

 − 25 687,7 tys. zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę do realizacji Programu wraz z pochodnymi, dodatkami 
i nagrodami (odpowiednio: 13 076,4 tys. zł i 12 611,3 tys. zł), co stano-
wiło 74,7% ogółu wydatków na obsługę;

 − 284,0 tys. zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej do realizacji Programu (odpowiednio: 175,1 tys. zł 
i 108,9 tys. zł), co stanowiło 0,8% ogółu ww. wydatków;

 − 8428,1 tys. zł na pozostałe wydatki (odpowiednio: 4822,4 tys. zł 
i 2669,1 tys. zł), głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usługi 
remontowe oraz zakup usług pozostałych (w tym 936,6 tys. zł 
na wydatki inwestycyjne), co stanowiło 24,5% ogółu ww. wydatków.

Kwota dotacji 
na realizację Programu, 

w tym koszty obsługi
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Z otrzymanej dotacji zakupiono środki trwałe i wyposażenie do obsługi 
realizacji Programu. Z przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK  
oględzin wybranych środków trwałych i wyposażenia, sfinansowanych 
w całości lub w części ze środków dotacji na świadczenie wychowawcze  
(m.in. sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, serwery, monitory, 
drukarki, niszczarki i inne urządzenia, elektroniczne systemy kolejko-
we oraz meble biurowe)28 wynikało, że zakupiony sprzęt i wyposażenie 
służyły realizacji zadań związanych z obsługą Programu, a decyzje o ich  
zakupie wynikały z rzeczywistych potrzeb jednostek realizujących zadania 
w tym zakresie.

Zadania dotyczące świadczenia wychowawczego w skontrolowanych  
jednostkach realizujących zadania, wykonywało średnio: 

 − od jednego do 52,7 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę (w pierwszym okresie świadczeniowym), 

 − od jednego do 72,4 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 
o pracę (w drugim okresie świadczeniowym).

W 13 jednostkach realizacją zadań zajmowały się również osoby zatrud-
nione na podstawie umów cywilnoprawnych, z tego w dziewięciu jednost-
kach były to pojedyncze osoby (od jednej do trzech), a w czterech jednostkach 
powyżej 20, nawet do 320 osób w Urzędzie Miasta Krakowa (tam w okresie 
przyjmowania wniosków na pierwszy i drugi okres świadczeniowy realizacją 
Programu zajmowali się również pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, jedno-
stek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków oraz MOPS29).

Należy zaznaczyć, że w grupie pracowników zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę znajdowali się również pracownicy wykonujący inne 
zadania,a obsługa Programu obejmowała tylko część ich etatu. 

Przykład 

Najwięcej pracowników zaangażowanych w realizację zadania było w GCŚ. 
W pierwszym okresie świadczeniowym zadania wynikające z Programu (przyj-
mowanie wniosków, weryfikacja uprawnień, wydawanie decyzji) wykonywało 
125 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas od jed-
nego do 15 miesięcy, co przekładało się na średnią 49,6 osób w tym okresie, 
a w drugim okresie świadczeniowym 144 pracowników zatrudnionych na czas 
od jednego do 12 miesięcy, co przekładało się na średnią 62,6 osób. Wynagro-
dzenie odpowiednio: 93 i 124 z ww. pracowników pokrywane było w 100% 
ze środków na obsługę Programu, pozostali pracownicy opłacani byli z innych 
środków. Ponadto zadania związane z obsługą Programu (obsługa księgowa, 
kadrowa, kancelaryjna, prawna, systemów informatycznych, płacowa, plano-
wanie i realizacji wypłat, kontrola wewnętrzna) wykonywało dodatkowo odpo-
wiednio: 27 pracowników (z których 18 opłacanych było z dotacji na obsługę 
Programu) i 10 pracowników opłacanych ze środków Programu.

28  Oględziny przeprowadzono we wszystkich 16 jednostkach realizujących zadania. 
29  W kwietniu 2016 r. - 320, w maju 2016 r. - 59, w sierpniu 2017 r. – 11, we wrześniu 2017 r.  

– 32, w październiku 2017 r. – 30 oraz w listopadzie i grudniu 2017 r. po 29.

Środki trwałe 
i wyposażenie do obsługi 
realizacji Programu 

Obsada kadrowa



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

26

Spośród wydatków poniesionych przez skontrolowane jednostki reali-
zujące zadania, na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę w łącznej kwocie 25 687,7 tys. zł, 14% stanowiły dodatki 
do ich wynagrodzeń, nagrody i premie w łącznej kwocie 3601,9 tys. zł, 
z tego: dodatki specjalne 1906,5 tys. zł, nagrody 1257,6 tys. zł oraz pre-
mie 437,7 tys. zł. Przyznawanie nagród i premii pracownikom realizują-
cym zadania związane z Programem było uzależnione od wkładu pracy, 
efektywności działania i stopnia zaangażowania danego pracownika 
w realizację zadań oraz od ich złożoności (w ośmiu jednostkach zasady 
przyznawania tych środków określone były w regulaminach wynagra-
dzania). Przyznawanie dodatków specjalnych do wynagrodzeń uzależnio-
ne było zarówno od nakładów pracy, jak i zwiększonej dyspozycyjności 
pracowników, zwłaszcza w czasie przełomu okresów świadczeniowych.

Przykłady 

W GCŚ30 w pierwszym okresie świadczeniowym wysokość przyznanych 
nagród była w przedziale od 0,9 tys. zł do 7,5 tys. zł, dodatków specjalnych 
od 0,04 tys. zł do 2,8 tys. zł oraz premii od 0,4 tys. zł do 1,6 tys. zł. W dru-
gim okresie świadczeniowym wysokość nagród wynosiła: od 2,0 tys. zł 
do 4,7 tys. zł, dodatków specjalnych: od 0,1 tys. zł do 1,9 tys. zł oraz premii: 
od 0,3 tys. zł do 1,6 tys. zł.

W Urzędzie Miasta Krakowa przyjęto motywujący sposób wynagradzania 
pracowników Referatu ds. Świadczeń Wychowawczych. Dodatki specjalne 
i nagrody były uzależnione od efektów pracy (jakości i liczby przygotowanych 
projektów decyzji, pism, przyjętych wniosków). Przy ich przyznawaniu brano 
również pod uwagę koordynowanie i nadzór nad pracami związanymi z reali-
zacją zadania, dyżury oraz niezbędne czynności organizacyjno-techniczne.

W latach 2016–2018 (do 30 września) jednostki realizujące zadania 
otrzymały środki finansowe na realizację Programu w łącznej kwocie 
2 395 384,0 tys. zł (w tym 37 967,7 tys. zł na koszty jego obsługi), z czego 
wykorzystały 2 381 957,0 tys. zł (w tym 34 399,8 tys. zł na koszty obsługi), tj.: 

 − w 2016 r. otrzymały 678 243,7 tys. zł (666 996,7 tys. zł na świadczenie 
wychowawcze i 11 247,0 tys. zł na koszty obsługi), z czego wykorzystały 
674 572,8 tys. zł (odpowiednio: 663 945,0 tys. zł i 10 627,8 tys. zł);

 − w 2017 r. otrzymały 987 116,7 tys. zł (972 866,5 tys. zł na świadczenie 
wychowawcze i 14 250,2 tys. zł na koszty obsługi), z czego wykorzystały 
980 240,2 tys. zł (odpowiednio: 966 466,3 tys. zł i 13 773,9 tys. zł);

 − w 2018 r. (do 30 września) otrzymały 730 023,6 tys. zł (717 553,1 tys. zł 
na świadczenie wychowawcze i 12 470,5 tys. zł na koszty obsługi), 
z czego wykorzystały 727 144,0 tys. zł (717 145,9 tys. zł i 9998,1 tys. zł).

30  Zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników GCŚ z 21 lipca 2016 r. (Zarządzenie 
Dyrektora nr 12/16), nagrody przyznawane były za szczególne osiągnięcia w pracy, dodatek 
specjalny − z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia 
dodatkowych zadań, a premia (do 40% wynagrodzenia zasadniczego) − za realizację celów 
długookresowych, terminowość oraz szczególne zaangażowanie.

Dodatki do wynagrodzeń 
i nagrody

Kwoty dotacji na obsługę 
Programu 
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Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są f inansowane  
w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi, zgodnie 
z art. 52 i art. 29 ust. 4 ww. ustawy wynosiły 2% w 2016 r. i 1,5% w 2017 r. 
otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.

W okresie objętym kontrolą jednostki realizujące zadania obliczały koszty 
obsługi świadczenia wychowawczego zgodnie z wytycznymi właściwego 
wojewody, tj. Wojewody Małopolskiego, Wojewody Mazowieckiego31, 
Wojewody Pomorskiego32, a także wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej (z 18 listopada 2016 r. i 8 lutego 2017 r.33). Koszty 
obsługi nie przekroczyły wielkości określonych w ustawie o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 2% w 2016 r. i 1,5% w 2017 r. dotacji 
otrzymanej na świadczenie wychowawcze.

Przykład 

Sposób obliczania kosztów obsługi zgodnie z wytycznymi Wojewody Mało-
polskiego:

1.  Plan dotacji gminy ustalony w wysokości 10 000 000 zł przeznaczony jest 
zarówno na świadczenia wychowawcze, jaki i na koszty obsługi.

Plan dotacji 10 000 000 zł – 100%
Koszty obsługi x zł – 2%

x = 

x = 200 000 zł

Można przyjąć, iż przy ww. planie dotacji na koszty obsługi zakłada się 
200 000 zł, a na wypłatę świadczeń 9 800 00 zł.

2.  Jednakże, faktycznie przysługująca kwota na koszty obsługi to kwota liczona, 
zgodnie z art. 52 ustawy, od dotacji otrzymanej na świadczenie wychowawcze.

Jeśli z zaplanowanych 10 000 000 zł gmina otrzyma (środki przekazane 
w ramach miesięcznych transz) np. 9 500 000 zł, to wówczas:

9 500 000 zł – 100%

x =  

x = 190 000 zł

Kwota należna gminie na koszt obsługi to 190 000 zł, a na wypłatę świadczeń 
9 310 000 zł.

W przypadku, gdy gmina szacuje potrzeby, sposób wyliczenia kosztów obsługi 
będzie następujący:

Wiadomo (szacuje się), że liczba uprawnionych dzieci to np. 2000.

Wówczas kwota potrzebna na wypłatę świadczeń to: 2000 dzieci x 500 zł x 9 
miesięcy = 9 000 000 zł.

31  Odpowiednio pisma: WP-II.3112.15.2016 z 24 marca 2016 r. i WPS-III.3122.21.2016 z 26 lutego 
2016 r.

32  Pismo nr PS-II.3111.10.2016.DŁ z 17 listopada 2016 r., w którym umieszczono wzór naliczania 
kosztów obsługi od świadczeń wychowawczych: kwota świadczeń: 100 000 zł x 2/98 = 2041 zł 
(koszty obsługi), 100 000 zł + 2041 zł = 102 041 zł cała dotacja (102 041 zł x 0,98 = 100 000 zł  
– kwota świadczeń i 102 041 zł x 2% = 2041 zł – koszty obsługi).  

33  Odpowiednio pisma: DSR-III.820.2.13.2016.KG i DSR-III-820.1.3.2017.KG.

      9 500 000 zł × 2%

100%

10 000 000 zł ×2%

100%
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(9 000 000 zł + x) – 100%

(9 000 000 zł) – 98%

x =                                    – 9 000 000 zł

x = 183 673,47 zł

9 000 000 zł + x = 9 183 673,47 zł

Gmina wnioskuje o przyznanie środków w wysokości 9 183 673,47 zł.

Kwoty przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego i na jego 
obsługę zostały wykazane w prawidłowej wysokości w sprawozdaniach 
Rb-50 o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu 
terytorialnego ustawami za: IV kwartał 2016 r., IV kwartał 2017 r. i III 
kwartał 2018 r. 

5.4.  Weryfikacja przez gminy wykorzystania środków 
z programu „Rodzina 500 plus” 

Skontrolowane gminy prawidłowo weryfikowały wykorzystanie środków 
z Programu oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem i w uzasadnionych 
przypadkach wydawały stosowne decyzje.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowią-
zana do jego zwrotu. W art. 25 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci, enumeratywnie wymieniono przypadki, w których uznaje 
się świadczenie za nienależnie pobrane (m.in. świadczenie wychowaw-
cze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub 
zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie 
wypłaty świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba pobierająca to świad-
czenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania). 

W latach 2016–2018 (do 30 września) jednostki realizujące zadania wydały 
łącznie 2993 decyzji w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 
wychowawczego na łączną kwotę 4393,1 tys. zł. W większości przypad-
ków powodem wydania takich decyzji była utrata prawa do świadczenia 
wychowawczego na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do 
ukończenia 18 roku życia w związku z niespełnianiem kryterium docho-
dowego. Kwota odzyskanego nienależnie pobranego świadczenia wycho-
wawczego wyniosła 2836,1 tys. zł.

Przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie nakładają 
na organ realizujący świadczenie wychowawcze obowiązku każdorazowej 
weryfikacji wykorzystania tego świadczenia przez beneficjentów.

W większości skontrolowanych jednostek realizujących zadania nie okre-
ślono odrębnych zasad weryfikacji wykorzystania przez beneficjentów 
świadczenia wychowawczego i sprawowania opieki nad dzieckiem. Jednak 
pomimo braku uprawnień organu wynikających wprost z obowiązujących 
przepisów, weryfikacja wykorzystania środków i sprawowania opieki  
prowadzona była na bieżąco, przede wszystkim na podstawie analiz 
i obserwacji dokonywanych w toku bieżącej pracy przez pracowników 

Decyzje stwierdzające 
nienależnie pobrane 

świadczenie wychowawcze 

Weryfikacja 
wykorzystania 

otrzymanego świadczenia 
wychowawczego 

i sprawowania opieki  
nad dzieckiem 

9 000 000 zł ×100%

98%  
      



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

29

socjalnych i asystentów rodziny, przy współpracy z pracownikami rozpa-
trującymi wnioski o przyznanie świadczenia. W dwóch jednostkach zasa-
dy postępowania w przypadku uzyskania informacji o marnotrawieniu 
świadczeń, bądź wydatkowaniu świadczenia wychowawczego niezgodnie 
z celem, zostały wprowadzone na podstawie zarządzenia kierowników 
tych jednostek. Z kolei w GCŚ34 został powołany zespół opiniująco-dorad-
czy w sprawach zastąpienia formy pieniężnej świadczeń formą rzeczo-
wą lub opłacania usług35 oraz wprowadzono „Procedury zmiany formy 
wypłaty świadczeń”, które dotyczyły również świadczeń rodzinnych 
i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do zadań zespołu należało 
m.in. zaopiniowanie każdej indywidualnej sprawy i określenie, jaka for-
ma niepieniężna świadczeń będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.

Ustawodawca w art. 15 ust. 1 i art. 22 ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci przewidział sytuacje, w których po wystąpieniu wątpli-
wości dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem lub wydatkowania 
świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub jego marnotrawie-
nia, organ właściwy może zwróć się do kierownika ośrodka pomocy  
społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu wery-
fikacji tych wątpliwości. W przypadku, gdy beneficjent marnotrawi 
wypłacane jemu świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie 
z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wycho-
wawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania 
usług (art. 9 ustawy).

Badanie 84 postępowań prowadzonych wobec beneficjentów Programu 
w celu weryfikacji informacji dotyczących wykorzystania pobieranych 
świadczeń oraz sprawowania opieki nad dziećmi36 wykazało, że w 46 
przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości i realizacja prawa 
do świadczenia wychowawczego było kontynuowana w formie pieniężnej. 
W 38 przypadkach wydano decyzje, głównie o zamianie świadczenia pie-
niężnego na rzeczowe, o odmowie przyznania świadczenia lub o wstrzy-
maniu wypłaty przyznanego wcześniej świadczenia, a także stwierdzające 
nienależnie pobrane świadczenie.

Nie prowadzono sformalizowanych i udokumentowanych analiz efektów 
wynikających z weryfikacji sposobu wykorzystywania przez beneficjentów 
środków z Programu.

34  Do zadań GCŚ nie należało ustalanie oraz realizacja zasad weryfikacji sprawowania opieki nad 
dzieckiem – tego rodzaju działania pozostały w obszarze pomocy społecznej.

35  Zarządzenie Nr 23/17 z 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniująco-doradczego 
w sprawach zastąpienia formy pieniężnej świadczeń formą rzeczową lub opłacania usług.

36  Uzyskanych m.in. od pracowników ośrodków pomocy społecznej, z innych instytucji, czy też 
na podstawie anonimowych zgłoszeń lub pism od rodziny. 
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Przykład 

W odniesieniu do analizowania efektów weryfikacji sposobu wykorzystywa-
nia przez beneficjentów środków z Programu, Dyrektor MOPS w Tarnowie 
wskazała, że analizy takie dokonywane są na bieżąco, kwestie te są omawiane 
na cotygodniowych spotkaniach kadry zarządzającej oraz na spotkaniach 
z pracownikami socjalnymi. Wnioski płynące z tych rozmów nie są zapisywane 
w formie dokumentu. Przyjęty sposób weryfikacji korzystania z Programu jest 
zadawalający i dotyczy przede wszystkim klientów korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej. Na pozostałe sygnały dotyczące osób niebędących 
świadczeniobiorcami pomocy społecznej MOPS w Tarnowie reaguje zawsze 
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

5.5.  Kształtowanie się liczby i wysokości świadczeń z pomocy 
społecznej w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 
2018 r. 

Porównanie liczby rodzin i wysokości świadczeń pomocy społecznej, 
udzielonych losowo wybranym rodzinom w objętych kontrolą jednost-
kach37 (tj. po 50 rodzin, które w 2015 r. pobierały świadczenia z pomo-
cy społecznej i w obu okresach świadczeniowych pobierały świadczenie 
wychowawcze), wykazało, że według stanu na koniec 2017 r. w porówna-
niu do stanu na koniec 2015 r. zmniejszyła się liczba rodzin (oraz wartość 
wypłaconych świadczeń) korzystających z wybranych świadczeń z pomocy 
społecznej:

 − wydawanych w szkołach obiadów (odpowiednio o: 8,2% liczba rodzin 
i 5,5% wartość wypłaconych świadczeń);

 − zasiłków okresowych (odpowiednio o: 25,3% i 27,0%);
 − zasiłków celowych na zakup: 
 y żywności (odpowiednio o: 46,4% i 9,4%);
 y opału (odpowiednio o: 6,4% i 15,0%);
 y leków (odpowiednio o: 46,9% i 45,6%);
 y odzieży i obuwia (odpowiednio o: 55,2% i 55,2%);
 y środków czystości (odpowiednio o: 45,9% i 27,6%);
 y na opłaty (odpowiednio o: 24,4% i 12,5%);
 y na remont mieszkania (odpowiednio o: 33,3% i 16,8%);
 y artykułów gospodarstwa domowego (odpowiednio o: 50,0% i 47,8%).

Zmniejszeniu uległa również liczba i wartość wypłacanych stypendiów 
szkolnych (odpowiednio o 22,9% i 15,3%).

37  W trzech jednostkach dane uzyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK. 
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Infografika nr 2 
Liczba rodzin korzystających z wybranych zasiłków celowych w 2015 r. i 2017 r. 
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Większość skontrolowanych jednostek realizujących zadania nie przepro-
wadzało szczegółowych analiz w kontekście wpływu świadczenia wypła-
canego z Programu na przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej. 
Nie sposób zatem jednoznacznie ocenić wpływu świadczenia wychowaw-
czego na pozostałe świadczenia z pomocy społecznej. Należy również mieć 
na uwadze, że świadczenie to, zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej38, nie jest wliczane do dochodu 
rodzin korzystających z pomocy społecznej, a zatem nie wpływa na zdol-
ność do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej.

Z informacji uzyskanych z jednostek realizujących zadania wynikało, 
że potencjalną przyczyną spadku liczby rodzin z dziećmi korzystających 
z pomocy społecznej pośrednio mogła być poprawa ich sytuacji z powo-
du otrzymywania świadczenia wychowawczego. Jednak z uwagi na wiele 
innych czynników o potencjalnym wpływie na to zjawisko, w tym podję-
cie zatrudnienia, również pracy dorywczej, wzrost minimalnego wynagro-
dzenia za pracę i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, nabycie 
uprawnień do renty, dokładna skala wpływu samego Programu pozosta-
je nieznana. Świadczenia te niewątpliwie wpłynęły na poprawę sytuacji 
socjalno-bytowej najuboższych rodzin. Znaczna ich część, korzystająca 
do tej pory ze świadczeń z pomocy społecznej, przeznaczyła środki otrzy-
mane w ramach Programu na podstawowe potrzeby, takie jak: żywność, 
ubiór, rachunki za mieszkanie i media, a także na edukację dzieci. 

Przykład 

W MOPS w Tarnowie analizowano wpływ świadczeń wypłacanych z pro-
gramu „Rodzina 500 plus” na udzielanie innych świadczeń z pomocy spo-
łecznej. Dyrektor wskazała m.in., że od początku wprowadzenia Programu 
uczestniczyła w spotkaniach Zespołu do spraw oceny skutków realizacji ustawy 

38  Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, ze zm.

Nieznana skala 
wpływu świadczenia 
wychowawczego 
na świadczenia z pomocy 
społecznej
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o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powołanego przez Wojewodę Mało-
polskiego, do zadań którego należała w szczególności analiza i ocena wpływu 
Programu na lokalne rynki pracy oraz na udzielanie świadczeń z pomocy spo-
łecznej. Podała również, że opracowane przez Zespół wnioski z funkcjonowania 
Programu w niektórych gminach województwa małopolskiego zapisano w for-
mie dokumentu i były one zbieżne z wnioskami dokonywanymi przez MOPS 
w Tarnowie. Zespół zdefiniował m.in. następujące wnioski:

 − zaobserwowano spadek liczby rodzin z dziećmi ubiegających się o pomoc 
w szczególności w formie dożywiania czy zasiłków okresowych − motywem 
do rezygnacji ze świadczeń z pomocy społecznej był fakt pobierania świad-
czenia wychowawczego;

 − przy ocenie sytuacji rodzin należy mieć na uwadze, że pomoc społeczna ma 
na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zaś założeniem 
Programu jest podniesienie standardu życia rodzin z dziećmi i umożliwie-
nie im nabywania dóbr i usług zaspakajających także inne niż podstawowe 
potrzeby, zatem nie jest uzasadnione dokonywanie oceny przez pracowni-
ków socjalnych sposobu wykorzystania świadczeń wychowawczych przez 
pryzmat oceny przyjętej w ustalaniu prawa do zasiłków celowych.

5.6.  Weryfikacja przez urzędy wojewódzkie wniosków 
o przyznanie świadczenia wychowawczego

Skontrolowani wojewodowie zapewnili właściwe przygotowanie do reali-
zacji przejętych od marszałków województw zadań, zgodnie z przeznacze-
niem wykorzystali środki przyznane na wdrożenie i obsługę zadania oraz 
prawidłowo weryfikowali wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego w ramach systemów zabezpieczenia społecznego. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły głównie nieterminowego wydawana decyzji.

Skontrolowani wojewodowie, w związku ze zmianą ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci39, z dniem 1 stycznia 2018 r. przejęli od mar-
szałków województw zadania dotyczące świadczenia wychowawczego 
realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia spo-
łecznego. Zgodnie z art. 11 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci wojewoda pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udzia-
łem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach 
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowaw-
czego realizowanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia  
społecznego.

W ramach przygotowań do przejęcia nowych zadań, w objętych kon-
trolą czterech urzędach wojewódzkich wojewodowie, działając zgodnie 
z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych  
z systemami wsparcia rodzin, wyznaczyli komórki organizacyjne właściwe 

39  Art. 15 pkt 19 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Przekazanie zadań 
z zakresu świadczenia 

wychowawczego 
wojewodom



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

33

do zadań z zakresu świadczenia wychowawczego realizowanego w związku 
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – Wydziały  
Polityki Społecznej40 z wyodrębnionymi w ich strukturach Oddziałami.

Dokumentację spraw dotyczących świadczenia wychowawczego realizo-
wanego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, 
marszałkowie przekazali wojewodom na podstawie protokołów zdawczo- 
-odbiorczych. Sprawy zakończone przekazano do 30 listopada 2017 r., 
a sprawy niezakończone − do 5 stycznia 2018 r.41, tj. zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie niektórych ustaw  
związanych z systemami wsparcia rodzin.

Przykład 

Przejęcie spraw nie zawsze odbywało się bezproblemowo. Z wyja-
śnień Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wynikało m.in., że niezakończone 
sprawy przekazane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego były 
rozłączone, akta dotyczące jednej osoby znajdowały się w kilku róż-
nych teczkach (sprawach), a ich porządkowanie zajęło ok. cztery mie-
siące. Od pracowników Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 
w Warszawie (dalej: MCPS), którzy 1 stycznia 2018 r. stali się pracowni-
kami Urzędu uzyskano informację, że korespondencja, która wpłynęła 
do MCPS od 1 do 18 grudnia 2017 r. była co prawda otwierana i rejestro-
wana w dzienniku korespondencyjnym, jednak dokumentom tym nie był 
nadawany żaden bieg (analogicznie było z większością korespondencji wpły-
wającej do MCPS w okresie już od 1 października 2017 r.). Wojewodzie Mazo-
wieckiemu zostało przekazanych m.in. ponad 28 tys. zwrotnych potwierdzeń 
odbioru (zbiór z kilku lat) oraz ponad 3 tys. różnego rodzaju innych dokumen-
tów, niedołączonych do spraw.

Objęci kontrolą wojewodowie przejęli do realizacji, od marszałków woje-
wództw, łącznie 40 868 wniosków dotyczących świadczenia wychowaw-
czego, w tym 27 276 (67%), w stosunku do których marszałek nie podjął 
czynności przed 1 stycznia 2018 r. Najwięcej spraw przejął Małopolski 
Urząd Wojewódzki w Krakowie – 21 724, w tym aż 17 379 (80%), w których 
Marszałek Województwa Małopolskiego nie podjął czynności, najmniej 
zaś Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – 3479 (8,5%), 
w tym 979 (28,1%) w których Marszałek Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego nie podjął czynności.

40  W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku z dniem 1 czerwca 2018 r. powołano odrębną 
komórkę organizacyjną − Wydział Koordynacji Świadczeń, zajmującą się wyłącznie zadaniami 
przejętymi od Marszałka Województwa Pomorskiego.

41  Poza Wojewodą Mazowieckim, który przejął dokumentację 5 stycznia 2018 r., pozostali 
wojewodowie przejęli jeszcze w grudniu 2017 r.

Sprawy przekazane 
przez marszałków  
– stan na 1 stycznia 2018 r.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

34

Infografika nr 3 
Liczba wniosków/spraw z zakresu świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją 
systemów zabezpieczenia społecznego przekazanych przez marszałków województw 
do realizacji skontrolowanym wojewodom, według stanu na 5 stycznia 2018 r. 

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

POMORSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3 479

w tym liczba wniosków/spraw, w stosunku
do których marszałek województwa
nie wszczął postępowania
(nie podjął czynności)
w sprawie przed 1 stycznia 2018 r.

liczba wniosków/spraw
przekazanych ogółem

7 439

8 226

21 724
17 379 (80,0%)

3 914 (47,6%)

5 004 (67,3%) 979 (28,1%) ŁĄCZNIE

40 868
27 276

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Skontrolowani wojewodowie przejęli łącznie 122 pracowników wykonu-
jących zadania dotyczące świadczenia wychowawczego, jak i świadczeń 
rodzinnych, realizowanych w związku z koordynacją systemów zabez-
pieczenia społecznego, którzy byli zatrudnieni w urzędach marszałkow-
skich lub wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. 
Jednak 15 z nich (tj. 12,3%) było długotrwale nieobecnych z powodu prze-
bywania na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych, 
a także na zwolnieniach lekarskich. W trzech urzędach wojewódzkich nie-
obecność pracowników przekraczała 20% ogółu przejętych i wyniosła: 
od 24,3% w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 
do 29,4% w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Zwraca 
uwagę, iż wśród przejętych pracowników, niewielu miało doświadczenie 
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Do wojewodów objęt ych kontrolą , poza wnioskami przejęt ymi  
z dniem 1 stycznia 2018 r. od marszałków województw w liczbie 40 868, 
w 2018 r. (do 30 września) wpłynęło z organów właściwych łącznie 
24 593 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Według stanu na 30 września 2018 r., z ogólnej liczby 65 461 wniosków 
wojewodowie nie rozpatrzyli 43 144 wnioski o ustalenie prawa do świad-
czenia wychowawczego, z tego:

 − 22 688 wniosków złożonych przed 1 stycznia 2018 r., tj. 56% wniosków 
przejętych od marszałków województw;

 − 20 456 dotyczyło wniosków, które wpłynęły do urzędów wojewódz-
kich w 2018 r. (do 30 września), tj. 83%. 

Obsada kadrowa 
– stan na 1 stycznia 2018 r.

Wnioski i decyzje 
w sprawach świadczenia 

wychowawczego
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Infografika nr 4 
Liczba nierozpatrzonych wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego w związku 
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego na dzień 30 września 2018 r. 

MAŁOPOLSKIE

POMORSKIE

MAZOWIECKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

5 292 (54,8%) 1 833 (41,4%)

5 151 (61,3%)

10 412  (50,4%)

liczba wniosków
nierozpatrzonych ogółem

z tego liczba wniosków
nierozpatrzonych przejętych
od marszałków województw

z tego liczba wniosków nierozpatrzonych,
które wpłynęły do urzędów wojewódzkich
w 2018 r. (do 30 września)

20 657

9 657

8 401

4 429

4 365(45,2%) 2 596 (58,6%)

3 250 (38,7%)

10 245 (49,6%)

ŁĄCZNIE

43 144
22 688
20 456

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. skontrolowani wojewo-
dowie, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, 
wydali łącznie:

 − 15 053 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 
dla obywateli polskich (w tym 563 decyzje przyznająco-odmowne); 

 − 2243 decyzje odmawiające przyznania prawa do świadczenia wycho-
wawczego; 

 − 453 decyzje zmieniające lub uchylające decyzje przyznające prawo 
do świadczenia wychowawczego;

 − 78 decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 
(na łączną kwotę 169,4 tys. zł);

 − 11 decyzji o umorzeniu, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu 
spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (nie dotyczy 
Wojewodów: Małopolskiego i Mazowieckiego).

Badanie 25 postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego, zakończonych wydaniem decyzji przyznających świad-
czenie (na podstawie wniosków, które wpłynęły do urzędów wojewódz-
kich w 2018 r. lub zostały przejęte od marszałków województw z dniem  
1 stycznia 2018 r.) wykazało, że w każdej sprawie urzędy ustalały, czy 
miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego oraz określały państwo mające pierwszeństwo do wypłaty 
świadczenia wychowawczego, zgodnie zasadami określonymi w art. 68 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego42. Wszystkie wydane decyzje spełniały wymogi określone 
w art. 107 kpa. Dziesięć decyzji (z 25) wydano z przekroczeniem terminu, 
o którym mowa w art. 35 § 3 kpa, tj. po upływie odpowiednio: 64, 65, 77 

42  Dz. U. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r. str. 1, ze zm. 

Prowadzenie 
postępowań  
w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia 
wychowawczego 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

36

(dwie decyzje), 82, 147, 163, 246, 248 i 268 dni od daty wpływu wniosku 
do Urzędu, przy czym pięć decyzji o najdłuższym terminie załatwienia 
sprawy dotyczyło wniosków przejętych od marszałków województw.  
Nie zawiadomiono stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i nie wska-
zano nowego terminu załatwienia sprawy oraz przyczyn zwłoki, choć obo-
wiązek ten wynikał z treści art. 36 kpa.

Zgodnie z art. 28 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 
w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy kpa. Oznacza 
to, że urzędy wojewódzkie prowadząc postępowanie w sprawie świadcze-
nia wychowawczego powinny, w świetle art. 35 § 3 kpa i art. 36 § 1 kpa, 
załatwić sprawę nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie 
skomplikowaną – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczę-
cia postępowania, a przypadku niezałatwienia sprawy w terminie powin-
ny zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin 
załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia.

Opóźnienia w wydawaniu decyzji wynikały przede wszystkim ze zbyt 
małej liczby pracowników w stosunku do otrzymanej liczby spraw, braku 
doświadczonych pracowników przejętych z urzędów marszałkowskich, 
posiadających kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia postępo-
wań administracyjnych z zakresu koordynacji świadczeń zabezpieczenia 
społecznego (krótki staż pracy) oraz ze znacznej ich f luktuacji, zwią-
zanej z częstymi przypadkami rezygnacji z pracy, zwłaszcza pracowni-
ków przejętych, z których część powróciła do poprzedniego pracodawcy. 
Stwierdzono, że wiele spraw, już w momencie ich przejęcia, było sprawami 
przeterminowanymi.

Przykład 

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wyjaśniono, że zała-
twienie przejętych w 2018 r. spraw, uwzględniając jednoczesny wpływ nowych 
spraw, z zachowaniem terminu określonego w art. 35 kpa z przyczyn obiek-
tywnych było niemożliwe. W sytuacji, w której przejęto wiele tysięcy niezakoń-
czonych postępowań (z których zdecydowana większość była rozpatrywana 
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przez okres dłuż-
szy, niż określony w art. 35 kpa), podjęta została decyzja, aby nie rozpoczy-
nać prowadzenia postępowań od wysłania do każdego wnioskodawcy pisma 
o przedłużeniu terminu postępowania w trybie art. 36 kpa. Przeciwko wysy-
łaniu przedłużeń przemawiało m.in. to, że przygotowanie i wysyłka tych pism 
odbyłaby się kosztem zmniejszenia liczby załatwionych spraw, gdyż pracow-
nicy zamiast analizować akta i przygotowywać rozstrzygnięcia merytoryczne 
zajmowaliby się przygotowaniem pism do każdej przejętej sprawy (średnio 
pracownik musiałby przygotować ponad tysiąc pism). Rezygnacja z informo-
wania stron, przy takiej skali tego obowiązku, przyspieszyła czas załatwiania 
spraw przejętych i bieżących.

Urzędy wojewódzkie przekazały wydane decyzje organom właściwym, 
które zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci wypłacają świadczenie wychowawcze przyznane decyzją wojewody. 
Większość decyzji przekazano niezwłocznie, a pozostałe – od ośmiu do 26 
dni od ich wydania. 
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Urzędy wojewódzkie (trzy z czterech skontrolowanych), zgodnie z wymo-
giem określonym w art. 60 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego 
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego43, powiadomiły instytucję inne-
go państwa członkowskiego o wydanej decyzji w sprawie wniosku oraz 
o kwocie wypłaconych świadczeń. Powiadomienia były przesyłane nie-
zwłocznie, w większości spraw w tym samym dniu, poza jedną sprawą 
– gdzie powiadomienie instytucji nastąpiło dziewięć miesięcy po wyda-
niu decyzji. Z kolei Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, w pięciu 
badanych sprawach nie powiadomił do dnia zakończenia czynności kon-
trolnych (do 4 stycznia 2019 r.) instytucji innego państwa członkowskie-
go o swojej decyzji w sprawie wniosku, pomimo że od daty jej wydania 
upłynęło już ponad trzy miesiące (decyzje zostały wydane we wrześniu 
2018 r.). Wyjaśniono, że skoro przepisy nie precyzują w jakim terminie 
po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie należy wysłać do instytucji 
zagranicznej stosowny formularz, wyznaczeni do tego pracownicy sys-
tematycznie, zgodnie z kolejnością wydawanych decyzji przygotowują 
i wysyłają formularze zagraniczne. Instytucje zagraniczne nie rozróżniają 
świadczeń rodzinnych i wychowawczych − w prawie unijnym świadczenia 
te należą to tzw. klasycznego koszyka świadczeń rodzinnych i zasadnym 
jest, aby przekazywany formularz dotyczył wszystkich świadczeń przy-
znanych danej rodzinie w Polsce, od tego bowiem zależy decyzja instytucji 
zagranicznej w przedmiocie przyznania dodatku dyferencyjnego. Wobec 
tego w sprawach, w których przyznano już świadczenie wychowawcze, 
a nie przyznano jeszcze świadczeń rodzinnych, formularz wysyłany jest 
po wydaniu rozstrzygnięcia w obu sprawach.

Objęte badaniem miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe zawiera-
jące dane z wykonywania przez wojewodę zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego (tj. za styczeń, luty, sierpień i wrzesień 2018 r.), zostały 
sporządzone zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdań 
rzeczowo-finansowych, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, 
udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w postaci aktywnych druków sprawozdań (CAS). Sprawozdania były spo-
rządzane na podstawie raportów z systemu dziedzinowego do obsługi  
ww. świadczenia. Wszystkie sprawozdania rzeczowo-finansowe (łącznie 16) 
wojewodowie przekazali ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w tym 
14 sprawozdań w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządze-
nia w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych, tj. do 15. dnia miesiąca 
następującego po upływie każdego miesiąca. Dwa sprawozdania (za sier-
pień i wrzesień 2018 r.) zostały przekazane odpowiednio: cztery i dwa dni 
po tym terminie. W pierwszym przypadku, jak wyjaśnił Dyrektor Wydzia-
łu Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 
z uwagi na liczbę wpływających wniosków składanych na okres zasiłkowy 
2018/2019 (6057 wniosków44 i 421 zapytań z instytucji zagranicznych), 

43  Dz.U. UE. L. 284 z 30 października 2009 r., str. 1, ze zm.
44  W tym 4275 wniosków o świadczenia wychowawcze.

Sprawozdania z realizacji 
Programu  
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na dzień sporządzenia sprawozdania nie wszystkie wnioski były zareje-
strowane w systemie, więc przyjęto za celowe przekazanie danych rzetel-
nie obrazujących liczbę wpływających w sierpniu 2018 r. nowych spraw 
w oparciu o dane wprowadzone do systemu, kosztem niewielkiego opóź-
nienia w terminie przekazania sprawozdania. W drugim przypadku, dwu-
dniowe opóźnienie spowodowane to było utrudnieniami technicznymi 
w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w szczególności bra-
kiem komunikacji podczas implementowania sprawozdania z formatu xml, 
generowanego z systemu Sygnity, do systemu sprawozdawczego CAS.

Według stanu na 30 września 2018 r. skontrolowani wojewodowie zatrud-
niali łącznie 228 pracowników wykonujących zadania z zakresu koor-
dynacji systemów zabezpieczenia społecznego zarówno w obszarze 
świadczenia wychowawczego, jak i świadczeń rodzinnych45, przy czym 
11 pracowników było długotrwale nieobecnych. Większość z nich (59%) 
byli to pracownicy zatrudnieni już wcześniej w objętych kontrolą urzę-
dach wojewódzkich, którym powierzono wykonywanie przejętych zadań 
oraz nowo zatrudnieni w 2018 r., a pozostali (41%) byli to pracownicy, któ-
rzy wykonywali ww. zadania wcześniej (tj. przed 1 stycznia 2018 r.) dla 
marszałków województw.

W każdym z badanych urzędów wojewódzkich pracownikom realizującym 
zadania związane z koordynacją świadczenia wychowawczego przyznano 
nagrody pieniężne - ogółem w kwocie 408,2 tys. zł. Podstawą przyzna-
wania nagród było oceniane przez przełożonych w szczególności: zaan-
gażowanie i dodatkowe obciążenie sprawami, przyuczanie nowych 
pracowników, a w przypadku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie rów-
nież liczba załatwionych spraw i wydanych decyzji. W trzech urzędach 
wojewódzkich pracownikom przyznawano również dodatki do wyna-
grodzenia, których wysokość mieściła się w przedziale od 0,1 tys. zł 
do 1,2 tys. zł (przykładowo obowiązujący w Warmińsko-Mazurskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Olsztynie system dodatków zadaniowych wpro-
wadzał cztery stawki dodatków w zależności od liczby zakończonych 
postępowań/wydanych decyzji).

Przykłady 

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku wysokość przyznawa-
nych nagród mieściła się w przedziale od 0,6 tys. zł do 2,5 tys. zł, a w Mazo-
wieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w przedziale od 0,2 tys. zł 
do 4,0 tys. zł.

Obowiązujący w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie sys-
tem motywacyjny uzależniał wysokość nagrody od liczby załatwionych spraw 
i wydanych decyzji w odniesieniu do ściśle określonej normy (przyjęta norma 
dzienna to: cztery sprawy lub sześć formularzy). Od czerwca 2018 r. warun-
kiem przyznania nagrody było wykonanie co najmniej 75% normy.

45  W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie – 27, w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie – 42, w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – 43 (w tym 
11 zatrudnionych przed 30 września 2018 r. na podstawie krótkoterminowych umów, tj. do 
31 grudnia 2018 r.) oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – 116.

Obsada kadrowa 
– stan na 30 września 2018 r. 
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Na wdrożenie w 2017 r. zadań z zakresu koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego (w tym świadczenia wychowawczego), w planach 
finansowych objętych kontrolą urzędów wojewódzkich, zaplanowano 
środki w łącznej wysokości 1517,9 tys. zł, z przeznaczeniem w szczegól-
ności na dostosowanie pomieszczeń biurowych i wyposażenie stanowisk 
pracy, w tym na zakup serwerów, sprzętu komputerowego, urządzeń 
wielofunkcyjnych oraz migrację danych. Plan został wykonany w 97,9%, 
na zaplanowane działania wydatkowano 1485,6 tys. zł.

W trakcie 2018 r., związku z przekazaniem od 1 stycznia 2018 r. zadań 
związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, trzech 
Wojewodów składało wnioski o przyznanie dodatkowych środków, skut-
kiem czego zwiększono budżet: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
o 201,8 tys. zł, Wojewody Małopolskiego o 1575,0 tys. zł oraz Wojewody 
Pomorskiego o 135,0 tys. zł.

W 2018 r. plany finansowe skontrolowanych urzędów wojewódzkich 
dla badanego zadania wyniosły ogółem 11 171,3 tys. zł i według stanu 
na 30 września 2018 r. zostały wykonane w 57,3%. Środki wydatkowano 
głównie na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. 

Zakupione środki trwałe i wyposażenie były wykorzystywane do reali-
zacji Programu. 

Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
wynikało, że podstawowymi problemami, jakie napotkali pozostali woje-
wodowie nieobjęci ww. kontrolą, w związku z przejęciem od 1 stycznia 
2018 r. zadania związanego z koordynacją świadczenia wychowawczego, 
były przede wszystkim:

 − bardzo duża liczba wniosków/spraw z zakresu świadczenia wycho-
wawczego, w których nie podjęto żadnych czynności, często niekom-
pletnych, nieuporządkowanych i niezarejestrowanych w systemie, 
których termin rozstrzygnięcia w wielu przypadkach już upłynął;

Przykład 

Wojewoda Zachodniopomorski wskazał m.in., że główne problemy zwią-
zane były z zaprzestaniem w okresie lipiec–grudzień 2017 r. rejestrowania 
przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wniosków w syste-
mie dziedzinowym, brak metryk prowadzonych postępowań oraz przekazanie 
wniosków, które zawierały braki formalne. W większości przejętych postępo-
wań, służby Marszałka nie podjęły czynności, co spowodowało, że po 1 stycz-
nia 2018 r. wnioskodawcy korzystali z uprawnienia zawartego w art. 37 kpa, 
tj. wniesienia ponaglenia, co w konsekwencji prowadziło do sytuacji orzekania 
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w stosunku do Wojewody bezczyn-
ności lub przewlekłości prowadzonych postępowań z rażącym naruszeniem 
prawa.

 − braki kadrowe na początku 2018 r., nadmierna f luktuacja kadry 
i problemy z obsadzaniem wakatów, a także niskie płace zasadnicze 
(nie wszyscy pracownicy realizujący zadania u marszałków przeszli 
do urzędów wojewódzkich, a część osób, które podjęły zatrudnienie, 
po kilku miesiącach rezygnowała z pracy, pomimo naboru nowych 

Środki zaplanowane 
i wydatkowane 
na obsługę Programu

Problemy, jakie 
napotykali wojewodowie 
nieobjęci kontrolą, 
w związku z przejęciem 
zadań  
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pracowników trudno było ich utrzymać z uwagi na zbyt duże obcią-
żenie liczbą przypadających spraw na osobę i agresywne zachowania 
klientów, sfrustrowanych zbyt długim oczekiwaniem na załatwienie 
spraw oraz obciążenie merytoryczne − sprawy z zakresu koordynacji 
świadczeń należą do trudnych i skomplikowanych);

Przykłady 

Wojewoda Łódzki podał, że część pracowników przejętych od Marszałka 
Województwa Łódzkiego sukcesywnie rezygnowała z pracy, a obecnie (luty 
2019 r.) z 23 pracowników Marszałka pozostało faktycznie osiem osób, z czego 
(...) cztery zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych w zakre-
sie koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (...).

Wojewoda Świętokrzyski poinformował, że pomimo zapewnienia o prze-
kazaniu wszystkich pracowników realizujących zadania z zakresu koordyna-
cji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ostatecznie 
został poinformowany o przekazaniu o ośmiu pracowników mniej niż zapew-
niano, przy czym w dniu przejścia jeden pracownik przebywał na urlopie 
rodzicielskim, jeden na zwolnieniu lekarskim (...), jeden na urlopie wychowaw-
czym, a dwóch w ciągu dwóch miesięcy wypowiedziało stosunek pracy.

Wojewoda Dolnośląski wskazał na problemy z obsadzaniem wakatów, 
w szczególności na skutek braku wykwalifikowanych pracowników dostęp-
nych na rynku pracy. Wobec braku kandydatów do pracy i nierozstrzygniętych 
naborów, konieczne było obniżenie wymagań kwalifikacyjnych, skutkiem czego 
nowo zatrudniane osoby wymagają obecnie intensywnego szkolenia i wdra-
żania do pracy od podstaw, począwszy od szkolenia w zakresie procedury 
administracyjnej, przepisów krajowych i unijnych, do obsługi systemu infor-
matycznego, z wykorzystaniem którego są prowadzone postępowania i wyda-
wane decyzje.

 − problemy z działaniem systemów: Sygnity (m.in. brak możliwości 
wygenerowania koniecznych zestawień w żądanych konfiguracjach, 
częste aktualizacje systemu wymagające nieustannego monitorowania 
wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu programu) oraz Emp@tia 
(m.in. okresowe problemy z wymaganą, przed wydaniem decyzji, wery-
fikacją danych, co wstrzymuje czasem na kilka godzin dziennie bieżącą 
obsługę spraw, a także przypadki niemożliwości pozyskania danych 
albo pozyskanie ich po kilku dniach);

 − problemy z wymianą informacji pomiędzy krajami objętymi koor-
dynacją (instytucje zagranicznie nie odpowiadają lub odpowiadają 
z opóźnieniem), czy też ze współpracą z niektórymi gminami (głównie 
w sprawie niekompletnych wniosków złożonych przed 1 stycznia 
2018 r.), brak pełnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem 
Sygnity przez pracowników wykonujących wcześniej te zadania u mar-
szałków.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy środki 
przeznaczone na funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” gminy  
wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania szczegółowe:

1. Czy gminy prawidłowo weryfikowały wnioski i realizowały wypłaty?
2. Czy gminy prawidłowo wykorzystywały dotacje ze Skarbu Państwa 

na obsługę programu „Rodzina 500 plus”?
3. Czy wojewodowie prawidłowo weryfikowali wnioski przekazane przez 

gminy w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego?
4. Czy gminy weryfikowały prawidłowość wykorzystania środków z programu 

„Rodzina 500 plus”?
5. Czy realizacji programu „Rodzina 500 plus” towarzyszyły zmiany 

w zakresie liczby i wysokości innych świadczeń pomocy społecznej?
Kontrolą objęto 34 jednostki, z tego: 16 urzędów miast (gmin), 12 ośrodków 
pomocy społecznej, Gdańskie Centrum Świadczeń, Centrum Usług Wspól-
nych w Solcu nad Wisłą oraz cztery urzędy wojewódzkie (małopolski, 
mazowiecki, pomorski i warmińsko-mazurski).

Kontrolę w urzędach wojewódzkich przeprowadzono na podstawie art. 2 
ust. 1 ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 
ust. 1 ustawy o NIK, tj. pod względem legalności, gospodarności, celowości 
i rzetelności, a w pozostałych jednostkach – na podstawie art. 2 ust. 2 
ustawy o NIK, z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 
ustawy o NIK, tj. pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2018 r. (w urzędach wojewódzkich 
od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2018 r.) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. Czynności kontrolne przeprowa-
dzono w okresie od 4 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Do przygotowania informacji o wynikach niniejszej kontroli wykorzystano 
informacje otrzymane od: Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
dotyczące m.in. liczby wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego, które wpłynęły do organów właściwych (w podziale 
na województwa) w latach 2016–2018 (do 30 czerwca), od 12 wojewo-
dów nieobjętych kontrolą, dotyczące liczby niezałatwionych wniosków 
rozpatrywanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia spo-
łecznego i problemów związanych z przejęciem zadania oraz od objętych  
kontrolą 16 jednostek realizujących zadania − odnośnie wniosków i decyzji  
dotyczących osób samotnie wychowujących dzieci.

Wykorzystano również opinię eksperta w dziedzinie prawa konstytucyj-
nego dotyczącą zgodności art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci z Konstytucją RP.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 
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Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK i ujęta w planie pracy 
na 2018 r. Kontrola planowa została poprzedzona kontrolą rozpoznawczą46, 
którą Delegatura NIK w Gdańsku przeprowadziła w czterech jednostkach47, 
w okresie od 27 marca do 13 czerwca 2018 r. W wystąpieniach pokontrol-
nych, po tej kontroli, sformułowano dwa wnioski pokontrolne, które zostały 
zrealizowane. W ramach przygotowania przedkontrolnego przeprowadzono 
również analizę informacji prasowych, interpelacji poselskich, a także  
stanu prawnego regulującego przedmiotowe zagadnienie.

W kontroli uczestniczyły cztery Delegatury NIK: w Gdańsku, Krakowie, 
Olsztynie i Warszawie.

Doboru jednostek do kontroli dokonano według: kryterium dochodowe-
go województw (najbogatsze oraz najbiedniejsze: mazowieckie i małopol-
skie), lokalizacji na tzw. ścianie wschodniej charakteryzującej się niższym 
poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (warmińsko-mazurskie) 
oraz siedziby koordynatora kontroli (pomorskie), zaś jednostki realizu-
jące zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w tych wojewódz-
twach wybrano tylko według kryterium dochodowego (po dwa miasta 
na prawach powiatu o najwyższych dochodach48 i po dwie gminy wiejskie 
o najniższych dochodach).

Wyniki kontroli przedstawiono w 34 wystąpieniach pokontrolnych. 
W ocenach kontrolowanej działalności zastosowano 29 ocen pozytywnych 
oraz pięć ocen opisowych49.  

W 12 wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 14 wniosków 
pokontrolnych. 

Wnioski pokontrolne, skierowane do:

 y wojewodów dotyczyły przede wszystkim:
 − podjęcia działań organizacyjnych mających na celu wydawanie 

decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego w ter-
minach określonych w kpa oraz informowanie stron o niezałatwie-
niu sprawy w terminie;

 − terminowego przekazywania ministrowi właściwemu do spraw 
rodziny sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań 
z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego doty-
czących świadczenia wychowawczego;

 y prezydentów miast i kierowników jednostek realizujących zadania 
dotyczyły przede wszystkim:

 − zapewnienia rzetelnego sporządzania wszystkich sprawozdań 
rzeczowo-finansowych w zakresie liczby wniosków oraz wydanych 

46  Kontrola nr R/18/001/LGD – Realizacja Programu „Rodzina 500 plus”.
47  W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucholi, Urzędzie Miejskim w Tucholi, Regionalnym Ośrodku 

Polityki Społecznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
48  Z wyłączeniem Miasta Stołecznego Warszawy, Sopotu i Płocka w związku z zaplanowanymi 

przez NIK innymi kontrolami w tym samym okresie.
49   W kontroli Najwyższa Izba Kontroli zastosowała następującą skalę ocen: pozytywna i negatywna. 

Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione 
albo ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową.

Pozostałe informacje 

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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decyzji dotyczących świadczenia wychowawczego złożonych 
w danym okresie sprawozdawczym;

 − zapewnienia rzetelnego sporządzania sprawozdań rzeczowo- 
-finansowych w zakresie wykazywania wysokości nienależnie 
pobranych świadczeń;

 − podjęcia działań umożliwiających dokonywanie zwrotów do budżetu 
państwa odsetek od środków otrzymanych na dotację na realizację 
programu „Rodzina 500 plus”, zgromadzonych na rachunku banko-
wym MOPR.

Z otrzymanych informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych 
wynika, że według stanu na dzień 23 maja 2019 r. kierownicy jednostek 
objętych kontrolą zrealizowali 12 wniosków, natomiast dwa nie zostały 
jeszcze zrealizowane.

Do jednego wystąpienia pokontrolnego, skierowanego do prezydenta miasta, 
wniesiono zastrzeżenie, które zostało oddalone w całości.

Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności50

1.

Delegatura NIK 
w Gdańsku

Pomorski Urząd 
Wojewódzki 
w Gdańsku

Dariusz Drelich O

2. Urząd Miasta Gdyni Wojciech Szczurek O

3.
Urząd Miejski 
w Gdańsku

Paweł Adamowicz P

4.
Gdańskie Centrum 

Świadczeń 
w Gdańsku51

Janina Liedtke-Jarema P

5.
Urząd Gminy  

Starogard Gdański
Stanisław Połom P

6.

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Starogardzie 
Gdańskim

Elżbieta Aleks P

7.
Urząd Gminy  
Stary Targ

Wiesław Kaźmierski P

8.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Starym Targu

Anna Jatczuk52 P

50  Zastosowane skróty: P – pozytywna, O – opisowa. 
51  Utworzone 1 lipca 2016 r.
52  Do 7 sierpnia 2016 r. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu była 

Irena Koprowska, a od 8 sierpnia 2016 r. do 9 kwietnia 2017 r. Małgorzata Święcka.

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności50

9.

Delegatura NIK

w Krakowie

Małopolski  
Urząd Wojewódzki 

w Krakowie
Piotr Ćwik O

10.
Urząd Miasta 

Krakowa
Jacek Majchrowski P

11.
Urząd Miasta 

Tarnowa
Roman Ciepiela P

12.
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Tarnowie

Małgorzata Proszowska P

13.
Urząd Gminy 

Bolesław
Krzysztof Dudziński P

14.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Bolesławiu

Anna 
Kruszak-Kołodziejczyk

P

15.
Urząd Gminy 
Szczurowa

Zbigniew Moskal53 P

16.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Szczurowej

Barbara Domagała P

17.

Delegatura NIK

w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski 
Urząd Wojewódzki 

w Olsztynie
Artur Chojecki P

18.
Urząd Miejski 

w Elblągu
Witold Wróblewski P

19.
Urząd Miasta 

Olsztyna
Piotr Grzymowicz P

20.
Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Olsztynie

Elżbieta Skaskiewicz P

21.
Urząd Gminy  

Banie Mazurskie
Łukasz Kuliś P

22.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Baniach Mazurskich

Aneta Tkacz54 O

23.
Urząd Gminy 

Braniewo
Jakub Bornus55 P

24.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Braniewie

Małgorzata Wojtas P

53  Do 18 listopada 2018 r. Wójtem Gminy Szczurowa był Marian Zalewski.
54  Do 30 września 2017 r. Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 

Mazurskich była Mariola Aleksandrowicz.
55  Do 20 listopada 2018 r. Wójtem Gminy Braniewo był Tomasz Sielicki.
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Lp.

Jednostka  
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena  
kontrolowanej 
działalności50

25.

Delegatura NIK 
w Warszawie

Mazowiecki  
Urząd Wojewódzki 

w Warszawie
Zdzisław Sipiera P

26.
Urząd Miasta 

Ostrołęki
Łukasz Kulik56 P

27.
Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

w Ostrołęce

Elżbieta 
Mierzejewska-Nicewicz

P

28.
Urząd Miasta 

Siedlce
Andrzej Sitnik57 O

29.
Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach
Adam Kowalczuk P

30.
Urząd Gminy 
w Pacynie

Krzysztof Woźniak P

31.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Pacynie

Urszula Budzałek P

32.
Urząd Gminy  

Solec nad Wisłą
Marek Szymczyk P

33.
Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Solcu nad Wisłą

Grzegorz Adamski P

34.
Centrum Usług 

Wspólnych Gminy 
Solec nad Wisłą58

Katarzyna Tkaczyk P

56  Do 21 listopada 2018 r. Prezydentem Miasta Ostrołęki był Józef Kotowski.
57  Do 23 listopada 2018 r. Prezydentem Miasta Siedlce był Wojciech Kudelski.
58  Utworzone 1 stycznia 2017 r.
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Konstytucja RP w art. 71 ust. 1 wskazuje, że państwo w swojej polityce 
społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdują-
ce się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne 
i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. Program ma za zadanie pomóc 
rodzinom w wychowywaniu dzieci poprzez wypłacanie świadczenia 
wychowawczego na drugie i kolejne dziecko (a w rodzinach spełniających 
kryterium dochodowe – również na pierwsze dziecko) do 18. roku życia.

Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 
przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze przysługuje 
obywatelom polskim oraz cudzoziemcom, jeżeli na podstawie przepisów 
wspólnotowych oraz umów międzynarodowych przyznane im zosta-
ły analogiczne do posiadanych przez obywateli polskich prawa w zakresie 
świadczeń społecznych, pod warunkiem, że zamieszkują terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymywać świadczenie, 
chyba że co innego stanowią przepisy o koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego, bądź umowy międzynarodowe (art. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzie-
ci świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu albo opiekunowi 
(faktycznemu lub prawnemu) dziecka. Przy przyznawaniu świadczenia 
na drugie i kolejne dziecko w rodzinie nie obowiązuje kryterium docho-
dowe. Świadczenie na jedno dziecko wynosi 500 zł miesięcznie i nie podle-
ga ono opodatkowaniu. Świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest 
od spełnienia kryterium dochodowego. W przypadku rodzin z dochodem 
nieprzekraczającym 800 zł miesięcznie na osobę w rodzinie świadcze-
nie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (art. 5 ust. 3  
ww. ustawy), a dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kry-
terium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł (art. 5 ust. 4 ww. ustawy).

W art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyszcze-
gólniono przypadki, w których świadczenie wychowawcze nie przysługuje, 
tj. w sytuacji, gdy:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 

na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie 

o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że prze-
pisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Natomiast art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
(dodany z dniem 1 sierpnia 2017 r.) określa, że świadczenie wychowawcze 
na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej 

Obowiązki państwa 
w zakresie  

ochrony rodziny 

Ustawa o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci

Osoby uprawnione 
do świadczenia 

wychowawczego

Wyłączenie uprawnień 
do świadczenia  

wychowawczego 
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dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świad-
czenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego 
lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego 

z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów 

utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia 
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga 
rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi, zgodnie 
z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci organ 
właściwy, który może pisemnie upoważnić do prowadzenia tych postępowań 
również inne osoby.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastę-
puje odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opie-
kuna prawnego dziecka (art. 13 ust. 1 ww. ustawy). Prawo do świadczenia 
wychowawczego ustalane jest, w myśl art. 18 ust. 1 ww. ustawy, na okres 
od 1 października do 30 września roku następnego, przy czym (zgodnie 
z ust. 2) ustala się je, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek 
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o któ-
rym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia 
się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przy-
padku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot reali-
zujący świadczenie wychowawcze wzywa pisemnie osobę ubiegającą się 
o świadczenie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni 
od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutku-
je pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia (art. 19 ust. 1 ww. ustawy). 
Jeśli wystąpią zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wycho-
wawczego to, zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, osoba, która otrzymuje 
świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiado-
mienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Świadczenie wypłaca się w okresach miesięcznych (art. 21 ust. 1  
ww. ustawy). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho-
wawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, 
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 
danego roku (art. 21 ust. 3 ww. ustawy). Ustawa o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci określa w art. 25 tryb postępowania w sytuacji nie-
należnie pobranego świadczenia wychowawczego – osoba, która pobrała 
nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie.

W przypadku, gdy świadczeniobiorca marnotrawi wypłacane mu świad-
czenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy 
przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w czę-
ści w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług (art. 9 ww. ustawy).

Postępowanie 
w sprawie świadczenia 
wychowawczego
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Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze 
oraz szczegółowy zakres informacji, jakie muszą być zawarte we wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz w zaświadczeniach 
i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia tego prawa regulują przepisy 
wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci59.

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
organ właściwy oraz − od 1 stycznia 2018 r – wojewoda (a przed tą datą  
– marszałek województwa), może bez zgody strony zmienić lub uchylić 
ostateczną decyzję administracyjną, na mocy której strona nabyła prawo 
do świadczenia wychowawczego, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna 
lub dochodowa rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wycho-
wawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego 
w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świad-
czenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ 
na prawo do świadczenia wychowawczego.

Zadania dotyczące świadczenia wychowawczego, realizowane przez 
właściwy organ, są zadaniami administracji rządowej. Do finansowania 
świadczenia wychowawczego mają zastosowanie przepisy ustawy o finan-
sach publicznych.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są f inansowane  
w formie dotacji celowej z budżetu państwa (art. 29 ust. 3 ustawy o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci). Środki na ten cel przekazywane są gmi-
nom przez właściwych wojewodów (dysponentów części budżetowych). 
Od 2017 r. na obsługę świadczenia gminom przysługuje 1,5% otrzymanej 
dotacji na świadczenie wychowawcze, w 2016 r. koszty te wynosiły 2% 
(odpowiednio: art. 29 ust. 4 i art. 52 ww. ustawy).

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci, organ właściwy oraz wojewoda zostali 
zobowiązani (art. 30 ust. 1 ww. ustawy) do sporządzania sprawozdań rze-
czowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wycho-
wawczego. Sposób sporządzania sprawozdań, terminy oraz sposób ich 
przekazywania zostały określone przez ministra właściwego do spraw 
rodziny. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r. obowiązywało 
rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykony-
wania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego60, natomiast z dniem  
1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie 
sprawozdań rzeczowo-finansowych. Sprawozdania te przekazywane 
są drogą elektroniczną, zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez  
właściwego ministra.

59  Jak w przypisie 17.
60  Dz. U. poz. 212.

Finansowanie świadczenia 
wychowawczego 
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów  
zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, s. 1, ze zm.;  
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72, ze zm.).

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 
z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia 
(WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, s. 1, ze zm.).

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.  
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, ze zm.).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych 
z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1508, ze zm.).

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869).

8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 489).

10. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach 
o świadczenie wychowawcze (Dz. U. poz. 214).

11. 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. poz. 1465).

12. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wyko-
nywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 212).

13. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych 
z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego  
(Dz. U. poz. 1813).
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6.4.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
6. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
7. Rzecznik Praw Obywatelskich
8. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

10. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
11. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
12. Wojewodowie (elektronicznie)
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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