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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK. 

 Zagadnienia dotyczące realizacji programu „Rodzina 500 plus” były 
przedmiotem licznych interpelacji poselskich. 

 Problematyka funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus”   
nie była dotychczas przedmiotem odrębnej kontroli planowej NIK. 



Wartość świadczeń wychowawczych wypłaconych  
z programu „Rodzina 500 plus” [w mld zł] 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS („Rodzina 500+.  
Już trzy lata jesteśmy z Wami”), wg stanu na koniec lutego 2019 r. 



Czy środki przeznaczone na funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus” 
gminy wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem? 

W szczególności: 

 Czy gminy prawidłowo weryfikowały wnioski i realizowały wypłaty? 

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

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

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

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

Co kontrolowaliśmy? 03 



Kogo kontrolowaliśmy? 04 

 34 jednostki (z terenu czterech województw): 

– 16 urzędów gmin (miast) i Centrum Usług Wspólnych  
w Solcu nad Wisłą,  

– 12 ośrodków pomocy społecznej i Gdańskie Centrum Świadczeń,  

– cztery urzędy wojewódzkie (małopolski, mazowiecki, pomorski  
i warmińsko-mazurski). 



 Większość skontrolowanych gmin (13 z 16) wyznaczyła do realizacji zadań 
z zakresu świadczenia wychowawczego własne jednostki organizacyjne,  
do których należało prowadzenie postępowania w sprawie świadczenia 
wychowawczego i wydawanie decyzji. W pozostałych trzech gminach  
– zadania wykonywały właściwe komórki urzędów.  

 Gminy otrzymały od wojewodów środki dotacji celowej na realizację  
ww. zadań w kwotach odpowiadających zgłoszonemu zapotrzebowaniu 
oraz w terminach umożliwiających pełną i terminową ich realizację.  

 W latach 2016–2018 (do 30 września) gminy otrzymały dotacje w łącznej 
kwocie 2 432 796,8 tys. zł i wykorzystały 2 419 356,3 tys. zł. 
Niewykorzystana część dotacji w 2016 r. i 2017 r. (10 563,3 tys. zł) została 
zwrócona w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych. 

  Gminy sprawowały prawidłowy nadzór nad realizacją zadań  
przez wyznaczone jednostki organizacyjne. 

Stwierdzony stan – gminy 05 



 Prawidłowo weryfikowały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, 
wydawały decyzje oraz realizowały wypłaty. 

 NIK zauważa jednak, że nowelizacja ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu 
dzieci z 1 sierpnia 2017 r., uzależniła prawo osób samotnie wychowujących dzieci  
do uzyskania świadczenia wychowawczego, od przedstawienia tytułu wykonawczego, 
potwierdzającego ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od 
drugiego rodzica. Tytuł ten był wymagany bez względu na to, czy osoba ta 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 w zakresie, w jakim dotyczy świadczenia na drugie i kolejne dziecko  
– jest niezgodne z zasadami równości oraz proporcjonalności.  

 Od 1 lipca 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy  
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, 
świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia  
i nie jest uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica  
– w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci. 

06 Stwierdzony stan – jednostki realizujące zadania  
w zakresie świadczenia wychowawczego  



 Prawidłowo wykorzystywały środki dotacji na obsługę Programu.  Jednostki 
wydatkowały łącznie 34,4 mln zł, z tego 26,0 mln zł (75,5%) na wynagrodzenia  
i 8,4 mln zł (24,5%) na pozostałe wydatki.  
Zakupione środki trwałe i wyposażenie służyły realizacji zadań związanych z obsługą 
Programu, a decyzje o ich zakupie wynikały z rzeczywistych potrzeb jednostek. 

 Jednostki na bieżąco weryfikowały wykorzystanie przez beneficjentów środków  
z Programu oraz fakt sprawowania opieki nad dzieckiem i w uzasadnionych 
przypadkach wydawały decyzje (głównie odmawiające przyznania świadczenia lub 
wstrzymujące jego wypłatę oraz zamieniające świadczenie pieniężne na rzeczowe).  

 Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia 
wychowawczego (64 zbadane), sporządziły w formie elektronicznej i terminowo 
przekazały do właściwego urzędu wojewódzkiego.  

 W 62 sprawozdaniach rzeczowo-finansowych dane dotyczące finansowania 
świadczenia wychowawczego były zgodne z ewidencją księgową, a w 45 – dane 
o liczbie złożonych wniosków o świadczenie wychowawcze były zgodne z rejestrami 
prowadzonymi przez jednostki. 

07 Stwierdzony stan – jednostki realizujące zadania  
w zakresie świadczenia wychowawczego  



 W 21 sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań  
z zakresu świadczenia wychowawczego (tj. 33% zbadanych), jednostki 
podały nierzetelne dane, dotyczące:  

– liczby wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych do organu 
właściwego w danym okresie sprawozdawczym (w 18 sprawozdaniach 
zaniżono liczbę złożonych wniosków o 3574, a w jednym − zawyżono  
o cztery),  

– stanu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych na ostatni dzień miesiąca (w dwóch sprawozdaniach). 

08 Stwierdzony stan – nieprawidłowości w sprawozdaniach  



 Skontrolowani wojewodowie przejęli z dniem 1 stycznia 2018 r.  
od marszałków województw zadania dotyczące świadczenia wychowawczego 
realizowane w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego 
i wyznaczyli właściwe komórki organizacyjne, przygotowali i odpowiednio 
wyposażyli stanowiska pracy oraz zatrudnili pracowników do realizacji  
tych zadań.  

 Dokumentacja spraw dotyczących świadczenia wychowawczego została im 
przekazana przez marszałków, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie 
o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. 

 Wojewodowie przejęli łącznie 40 868 wniosków do realizacji dotyczących 
świadczenia wychowawczego, w tym 67%, w których marszałkowie  
nie podjęli żadnych czynności. Ponadto, w 2018 r. (do 30 września),  
do wojewodów wpłynęło z organów właściwych łącznie 24 593 nowych 
wniosków. 

09 Stwierdzony stan – wojewodowie 



 Wojewodowie, pomimo, że podejmowali działania  mające na  celu zmniejszenie 
zaległości oraz sukcesywną obsługę nowych wniosków i wydawanie decyzji,  
to na dzień 30 września 2018 r. nie rozpatrzyli łącznie 66% spraw.  

10 Stwierdzony stan – wojewodowie 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych MRPiPS. 

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



 Dotyczyły wydania 10 decyzji przyznających prawo do świadczenia 
wychowawczego (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 
informowania 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. 

11 Stwierdzony stan – nieprawidłowości u wojewodów 



 W 2017 r. zmniejszyła się liczba 
rodzin korzystających ze 
świadczeń z pomocy społecznej 
w stosunku do 2015 r., w którym 
nie obowiązywał Program  
(np. z zasiłków celowych  
na zakup: odzieży o 55,2%, AGD 
o 50,0% i z zasiłków okresowych 
o 25,3%).  

 Nie można jednoznacznie 
stwierdzić, że nastąpiło  
to wskutek wprowadzenia 
świadczenia wychowawczego, 
które jako niewliczane do 
dochodu, nie wpływa na ocenę 
zdolności do uzyskania 
świadczeń  z pomocy społecznej. 

12 Stwierdzony stan – wpływ świadczenia wychowawczego  
na świadczenia z pomocy społecznej   

Liczba rodzin korzystających z wybranych zasiłków celowych w 2015 r. i 2017 r. 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



Ocena ogólna 13 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli gminy, w latach 2016–2018 (do 30 września), 
zgodnie z przeznaczeniem wykorzystały środki przyznane na realizację zadań 
programu „Rodzina 500 plus”.  
Jednostki realizujące zadania z zakresu świadczenia wychowawczego oraz 
wojewodowie, którzy przejęli to zadanie od marszałków województw  z dniem  
1 stycznia 2018 r., prawidłowo zweryfikowali 345 objętych badaniem 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., uzależniła prawo osób samotnie wychowujących dzieci do uzyskania 
świadczenia wychowawczego, od przedstawienia 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 osoba ta starała się o świadczenie na pierwsze, 
czy kolejne dziecko. Zdaniem NIK jest to niezgodne z zasadami równości  
oraz proporcjonalności. 
Jednostki realizujące zadania terminowo wypłacały świadczenia wychowawcze  
i na bieżąco weryfikowały wykorzystanie przez beneficjentów środków z Programu. 
Świadczenia rzeczowe lub w formie opłacania usług stanowiły zaledwie 0,01% 
wypłaconych świadczeń, a kwota ustalonych nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych – 0,18%. 

 



Ocena ogólna 14 
 

Gminy otrzymywały od wojewodów środki finansowe na funkcjonowanie 
Programu, w terminach umożliwiających pełną i terminową realizację wypłat, 
a niewykorzystane środki dotacji zwrócono na rachunek budżetu państwa  
w prawidłowej wysokości i w obowiązującym terminie. Stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczyły 33% badanych sprawozdań rzeczowo- 
-finansowych, które zawierały nierzetelne dane, głównie o liczbie wniosków. 
Wojewodowie, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystali środki przyznane na 
wdrożenie i obsługę zadań realizowanych w związku z koordynacją systemów 
zabezpieczenia społecznego, jednak pomimo działań mających na celu 
zmniejszenie przejętych zaległości oraz sukcesywnej obsługi nowych 
wniosków, ze względu na bardzo dużą liczbę spraw (65,5 tys.) i niedostateczną 
obsadę kadrową, na 30 września 2018 r. pozostawało nierozpatrzonych 56% 
wniosków przejętych od marszałków województw i 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 marszałków województw – w większości przeterminowanych już w dacie 
przejęcia − jeszcze dłużej.  

 



Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie wyników przeprowadzonych badań 
kontrolnych, uznała za niezbędne: 

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

 Ujednolicenie zasad prezentowania w sprawozdaniach rzeczowo- 
-finansowych danych w zakresie liczby wniosków dotyczących 
świadczenia wychowawczego. 

15 Wnioski 



 W 34 wystąpieniach pokontrolnych sformułowano 14 wniosków 
pokontrolnych (12 wniosków zrealizowano, dwa nie zostały dotychczas 
zrealizowane). 

 Po kontroli w jednym urzędzie miasta wniesiono zastrzeżenia  
do wystąpienia pokontrolnego. Zastrzeżenia zostały w całości oddalone. 

 W wyniku wykonania wniosków pokontrolnych m.in.: 

‒ zobligowano pracowników sporządzających sprawozdania  
do wykazywania rzetelnych danych o liczbie złożonych wniosków; 

‒ wystąpiono do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem 
o przyznanie środków na wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników; 

‒ zwiększono nadzór nad terminowością wydawania decyzji. 

16 Działania po kontroli 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

Źródło: stock.adobe.com 
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