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WSTĘP 
 
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z § 34 ust. 1 regulaminu 

organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zadania dotyczące monitorowania i koordynowania  
rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa wykonuje wyodrębnione  
w Biurze Kontroli Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Skarg i Wniosków. Zasady, tryb 
i organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.  
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) 
oraz Zarządzenie Nr 17 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2010 r.  
w sprawie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Pracy  
i Polityki Społecznej zmienione Zarządzeniem Nr 22 Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 3 sierpnia 2011 r . 

 
W informacji przedstawiono problematykę oraz sposób załatwiania i rozpatrywania 

skarg i wniosków, jakie napłynęły w 2011 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(MPiPS) oraz jednostek podległych i nadzorowanych.  
 Do Ministerstwa w 2011 r. wpłynęło 226 skarg oraz 222 wnioski. 

Do jednostek podległych i nadzorowanych wpłynęło 1469 skarg i 155 wniosków. 
 Większość napływających skarg i wniosków w 2011 r., tak jak w poprzednich latach, 
dotyczyło działań z zakresu zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeń, świadczeń rodzinnych, 
pomocy finansowej, problemów osób niepełnosprawnych). Część nadesłanych skarg  
i wniosków załatwiono we własnym zakresie, część przekazano według kompetencji innym 
urzędom i instytucjom. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,  
o przekazaniu spraw zainteresowani zostali powiadomieni pisemnie. 
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I. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 
1. Charakterystyka ilościowa skarg i wniosków. 
 

W stosunku do 2010 roku odnotowano zmniejszenie wpływu skarg i wniosków z 663 
w 2010 r. do 448 w 2011 roku. Ilość skarg i wniosków wnoszonych osobiście lub 
telefonicznie znacznie się zwiększyła, w 2010 roku było ich 281, a w 2011 r. 341. 

W roku 2011 Członkowie Kierownictwa MPiPS, w ramach pełnionych dyżurów, 
przyjęli 41 interesantów, czyli o 11 osób mniej niż w roku poprzednim. 

Szczegółowe zestawienie ilościowe skarg i wniosków, które wpłynęły do Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w 2011 r. obrazują tabele stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do 
informacji. 
 
2. Charakterystyka problemowa skarg i wniosków wynikająca ze sprawozdań  

przedłożonych przez Biura i Departamenty MPiPS. 
 

2.1. Skargi i wnioski z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczyły przede wszystkim: 
• emerytur i rent, w tym głównie odmowy prawa do tych świadczeń oraz 

nieprzyznania ich w drodze wyjątku, niezaliczenia okresów nieskładkowych, 
ustalania kapitału początkowego; 

• składek i obowiązku ubezpieczenia, w tym zwłoki w wypłacie nadpłaconych 
składek; 

• zachowania pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), błędnego 
udzielania informacji na temat regulacji prawnych, naruszania ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

 
W wielu skargach podnoszono też problemy: 

• obniżania świadczeń przez ZUS; 
• odmowy przyznania dodatku do emerytury rolniczej za okres opłacania składek  

w ZUS; 
• wypłaty zasiłku pogrzebowego dla osoby niespokrewnionej; 
• nieotrzymania wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem 

niepełnosprawnym. 
 

Wskazywano również na: 
• zagrożenia ekonomiczne znacznej części rodzin emerytów i rencistów; 
• niedokładne i nierzetelne obliczanie podstawy wymiaru emerytur i rent; 
• przedłużające się procedury przy uzyskaniu dodatków do emerytur (np. za pracę  

w warunkach szkodliwych dla zdrowia); 
 

Na tle spraw indywidualnych w wielu skargach protestowano przeciw: 
• różnego typu projektom wprowadzającym nowe zasady przyznawania rent 

inwalidzkich; 
• powiększania się poziomu ubóstwa wśród emerytów i rencistów; 
• zakazowi łączenia świadczenia pracy i pobierania emerytury. 
 

W kierowanych do MPiPS wnioskach wskazywano na potrzebę: 
• utrzymania dotychczasowego wieku przechodzenia na emeryturę dla kobiet  

i mężczyzn; 
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• znaczącego podwyższenia waloryzacji rent i emerytur; 
• przywrócenia dodatku za odznaczenia państwowe. 
 

2.2. Skargi i wnioski z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych dotyczyły: 
• zmian w ustawie o rencie socjalnej; 
• zbyt niskiej kwoty kryterium dochodowego i zasiłków, szczególnie przy wzroście 

cen towarów i usług oraz braku ich weryfikacji w 2010 i 2011 r.; 
• krótkiego okresu przyznania świadczenia; 
• braku zainteresowania problemami społeczeństwa przez lokalne władze; 
• próśb o osobiste zainteresowanie władz centralnych (w szczególności Ministra) 

konkretnymi osobistymi sprawami lub wyegzekwowanie w drodze interwencji 
należnej pomocy; 

• zainteresowania władz publicznych zmianą przepisów na korzystniejsze dla 
interesantów (np. zmianą kryterium dochodowego, wprowadzeniem minimum 
socjalnego, podwyższeniem wysokości zasiłków, wyłączeniem pewnych 
składników z dochodu, jak np. zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy); 

• skarg na kierowników domów pomocy społecznej, ich funkcjonowanie oraz 
warunki bytowe. 

 
Ponadto we wnioskach wskazywano na potrzebę: 

• zwiększenia pomocy państwa na funkcjonowanie rodzinnych domów dziecka; 
• dokonania analizy działalności istniejących organizacji pożytku publicznego  

i innych podmiotów, które otrzymują dotacje ze Skarbu Państwa i sposobów 
wykorzystania otrzymanych środków finansowych; 

• wprowadzenia powszechnego dożywiania dzieci w placówkach oświatowych  
ze szczególnym uwzględnieniem szkół podstawowych; 

• dokonywania cięć budżetowych w taki sposób, aby nie dotknęły najsłabszych 
ekonomicznie grup społecznych; 

• zwiększenia nakładów budżetu państwa na pomoc rodzinom wielodzietnym. 
 

2.3. Skargi i wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych. 
Tematyka skarg i wniosków obejmowała problemy, które napotykają osoby 

niepełnosprawne w życiu codziennym. 
Skargi i wnioski na realizację przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zadań z zakresu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 
osób niepełnosprawnych dotyczyły: 
• niedotrzymywania przez Fundusz terminów wypłaty refundacji składek na 

ubezpieczenie społeczne; 
• bezzasadnego (zdaniem beneficjentów) wzywania przez Fundusz do uzupełnienia 

dokumentacji i składania korekt złożonych do Funduszu wniosków; 
• nieudzielania przez Fundusz odpowiedzi na pisma beneficjentów; 
• braku informacji o aktualnie obowiązujących formularzach, które należy składać 

Funduszowi; 
• przedłużającego się procesu rejestracji wniosków Wn-U-G i ich rozpatrywania; 
• nieterminowego rozpatrywania wniosków o wypłatę refundacji składek na 

ubezpieczenie społeczne. 
 

Skargi i wnioski w zakresie orzekania o niepełnosprawności i o stopniu 
niepełnosprawności dotyczyły: 
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• działań lekarzy orzeczników oraz postępowania odwoławczego toczącego się 
przed wojewódzkimi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności; 

• złożenia doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez 
przewodniczącego wojewódzkiego zespołu; 

• kwestii nieudostępnienia akt spraw postępowania orzeczniczego; 
• zarzutów na funkcjonowanie i postępowania orzecznicze prowadzone przez 

powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. 
 
Skargi i wnioski w zakresie realizacji programów celowych przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczyły: 
• nieudzielania przez Fundusz odpowiedzi na pismo beneficjenta; 
• zasad programu w części określającej adresatów programu; 
• odmowy dofinansowania zakupu samochodu. 
 

Pozostałe skargi i wnioski dotyczyły: 
• wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 
• kwestii emerytalno-rentowych; 
• rozliczania środków finansowych i rzeczowych otrzymywanych przez 

stowarzyszenie; 
• finansowania Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych. 

 
2.4. Skargi i wnioski dotyczące zatrudnienia, warunków pracy i przestrzegania prawa 

pracy. 
Przedmiotem wniesionych i rozpatrzonych skarg z zakresu zatrudnienia były  

w szczególności sprawy dotyczące: 
• sposobu prowadzenia pośrednictwa pracy – pomoc w uzyskaniu zatrudnienia; 

Od kilku lat wnoszone w tym zakresie skargi stanowią odzwierciedlenie sytuacji 
panującej na rynku pracy. Duża część spraw dotyczyła braku możliwości 
zatrudnienia bezrobotnych powyżej 50. roku życia, którzy nie spełniali warunków 
do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego. Często podkreślano też 
nieaktualność oraz treść zamieszczanych ofert pracy. Dla niektórych bezrobotnych 
jedyną szansą zatrudnienia były organizowane prace interwencyjne i roboty 
publiczne. Zachęcano również bezrobotnych do większej aktywności  
w samodzielnym poszukiwaniu zatrudnienia, wskazując na możliwość korzystania 
z ofert zamieszczonych np.: w lokalnej prasie, Internecie lub poszukiwania pracy 
w ramach bezpośrednich kontaktów z pracodawcami, proponowano także 
spotkania z doradcą zawodowym i udział w zajęciach klubu pracy. 

• organizacji i działalności powiatowych urzędów pracy; 
Najczęściej poruszane w tym zakresie kwestie to: nienależyte wykonywanie zadań 
przez pracowników powiatowych urzędów pracy, przewlekłość załatwiania spraw 
bezrobotnych, niewłaściwy sposób gospodarowania środkami Funduszu Pracy, 
lekceważący stosunek pracowników urzędu pracy do bezrobotnych. 

• odmowy skierowania na staż lub przedłużenia okresu jego odbywania; 
• odmowy przyznania zasiłku dla bezrobotnych; 

W tej grupie skarg podnoszono głównie sprawy dotyczące: odmowy przywrócenia 
statusu osoby bezrobotnej, utraconego na skutek niedopełnienia wyznaczonych 
terminów potwierdzania gotowości do podjęcia pracy, możliwości nabycia prawa 
do zasiłku po okresie zatrudnienia w niepełnym wymiarze, odmowy przedłużenia 
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okresu pobierania zasiłku w sytuacji braku ofert pracy, a tym samym bardzo 
trudnej sytuacji materialnej bezrobotnego. 

• odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego; 
Realizacja ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1252) powoduje w dalszym ciągu napływ skarg dotyczących 
warunków nabywania tych świadczeń, ich wysokości oraz podwyższonych 
kryteriów wieku osób mogących się o nie ubiegać. 

• refundacji kosztów szkolenia; 
Wniesiona w tym zakresie skarga dotyczyła odmowy skierowania na szkolenie. 

• inne; 
W tej grupie dominowały skargi dotyczące nieuczciwości pracodawcy w zakresie 
przestrzegania przepisów Kodeksu pracy. 

 
Podstawowa tematyka wniosków złożonych w analizowanym okresie dotyczyła 

możliwości pobierania ofert pracy zamieszczanych przez powiatowe urzędy pracy na stronach 
Centralnej Bazy Ofert Pracy i publikowania ich na stronach portali komercyjnych. 
 Następną grupę stanowiły skargi i wnioski wynikające ze stosunku pracy 
i dotyczyły naruszenia przez pracodawców przepisów prawa pracy w zakresie naliczania 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, niewydania świadectwa pracy  
w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz sposobu rozwiązania umowy na czas 
określony. Jedna skarga dotyczyła zastrzeżeń, co do przeprowadzonej kontroli w zakładzie 
pracy przez okręgowy inspektorat pracy. 
 Wnioski dotyczyły zmian w przepisach prawa pracy, w tym w Kodeksie pracy,  
w zakresie norm i wymiaru czasu pracy, wprowadzenia wynagrodzenia w stałej stawce 
godzinowej (bez dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii i dodatków) oraz 
zmian w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Wnioski zawierały także postulat 
wzmocnienia ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz zmian 
w przepisach dotyczących podróży służbowych na terenie kraju. 
 
3. Sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków. 

 
Wszystkie listy od obywateli wpływające do Ministerstwa, w tym skargi 

i wnioski, zgodnie z § 3 ust. 1 Zarządzenia Nr 17 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, 
rejestrowane są przez kancelarię ogólną, a następnie kierowane do Samodzielnego 
Stanowiska Pracy do Spraw Skarg i Wniosków. Pracownicy ww. Stanowiska po zapoznaniu 
się z treścią korespondencji, segregują skargi i wnioski wg problematyki i właściwości 
kompetencyjnej, rejestrując i kwalifikując je w elektronicznym systemie obiegu dokumentacji 
odpowiednio jako skarga, wniosek lub list. 

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Skarg i Wniosków utrzymuje bezpośredni 
kontakt z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie poszczególnych 
skarg i wniosków. W związku z tym, zachowane są stały nadzór i kontrola terminowości oraz 
sposobu załatwienia spraw. 

Należy podkreślić, że jednostki organizacyjne Ministerstwa w większości 
przestrzegają terminu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone skargi i wnioski, zgodnie z Kpa. 
Jedynie w 5 przypadkach odpowiedzi udzielono po upływie ustawowego terminu, ze względu 
na skomplikowany charakter spraw. 
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Ponadto Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Skarg i Wniosków od lat dokonuje, 
w porozumieniu z merytorycznymi departamentami, monitoringu skarg przekazanych przez 
Ministerstwo do rozpatrzenia właściwym miejscowo urzędom wojewódzkim. W 2011 roku 
monitorowano skargi między innymi: 

• w woj. zachodniopomorskim – skargi dotyczące meldunku, nadzoru budowlanego, 
remontu mieszkania 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pismem z dnia 24 stycznia 2012 
r. poinformował Ministerstwo o negatywnym rozpatrzeniu skarg, gdyż w trakcie postępowań 
wyjaśniających zarzuty stawiane przez skarżących nie znalazły potwierdzeń. 

• w woj. mazowieckim – skarga na bezczynność pracowników Urzędu Miasta  
i Gminy Piaseczno 

Pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. Wojewoda Mazowiecki powiadomił Ministerstwo  
o wyjaśnieniu skarżącemu jego wątpliwości i skierowaniu sprawy do Burmistrza Gminy 
Piaseczno. 

• w woj. dolnośląskim – skarga dotycząca nieprawidłowości w działalności 
ogródków działkowych 

Pismem z dnia 25 stycznia 2012 r. Wojewoda Dolnośląski poinformował Ministerstwo 
o skierowaniu sprawy w części do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu. Pozostałe zarzuty 
podniesione w skardze nie znalazły potwierdzenia. 

 
4. Przyczyny wnoszonych skarg i wniosków. 

 
Powstawanie skarg i wniosków rodzi się z nieznajomości obowiązujących przepisów 

prawnych przez obywateli, jak również dowolności ich interpretacji przez jednostki 
administracji publicznej. W tej sytuacji osoby otrzymujące niejednoznaczne odpowiedzi  
występują ze skargą bezpośrednio do Ministerstwa. 

Częstym powodem zgłaszanych interwencji było przekonanie, że np. obowiązkiem 
urzędu pracy jest zapewnienie każdemu bezrobotnemu pracy zgodnej z jego oczekiwaniami 
lub przyznanie, w drodze wyjątku, prawa do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,  
z uwagi na trudną sytuację rodzinną lub materialną bezrobotnego. 

Pomimo wydanych przez sądy prawomocnych wyroków, do Ministerstwa wciąż 
wpływają skargi w zakresie sporów pracowniczych i odwołań od decyzji ZUS, w których 
obywatele proszą Ministra o uchylenie wyroku sądu.  

W dalszym ciągu wiele skarg dotyczy niewłaściwego załatwiania spraw przez 
terenowe organy administracji państwowej. Część obywateli nie może przystosować się do 
nowych regulacji prawnych oraz faktu decentralizacji decyzji w sprawach indywidualnych. 
Dotyczy to jednak coraz mniejszej liczby osób, wśród których przeważają osoby starsze lub 
zamieszkałe w małych miejscowościach. 

Duża ilość skarg pochodzi od osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.  
W wystąpieniach tych osób przeważają prośby o pomoc lub skargi na urzędy, z których 
otrzymano niezadowalającą pomoc. Pojawiały się także sugestie dotyczące zmiany przepisów 
na korzyść zainteresowanych. 

W związku z toczącą się debatą na temat zreformowania systemu emerytalnego  
w zakresie podniesienia wieku emerytalnego, sposobu waloryzacji oraz OFE wpłynęło i nadal 
wpływa wiele wniosków od obywateli. 
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5. Charakterystyka ilościowa i tematyczna przyjęć interesantów w MPiPS w sprawie 
skarg i wniosków. 
 

 W 2011 r. pracownicy Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Skarg i Wniosków 
przyjęli osobiście lub udzielili wyjaśnień telefonicznie 341 interesantom. 
 Członkowie Kierownictwa Ministerstwa przyjęli w 2011 r. 41 interesantów. 

 
5.1. Tematyka poruszana przez interesantów zgłaszających się osobiście lub 

telefonicznie. 
 

W sprawach pomocy społecznej, interesanci składali skargi na: 
• pracowników socjalnych OPS; 
• działalność domów pomocy społecznej; 
• funkcjonowanie przepisów odnoszących się do rodzin zastępczych; 
a także poruszali problemy dotyczące: 
• świadczeń alimentacyjnych; 
• i osób niepełnosprawnych. 
Interesanci, będący w trudnej sytuacji finansowej po zwolnieniu z pracy, składali 
również prośby o wsparcie finansowe (na utrzymanie rodziny, domu, zakup leków, 
itp.) 

 
W sprawach ubezpieczeń społecznych skarżono się na: 
• pracowników oddziałów i inspektoratów ZUS oraz na lekarzy orzeczników 

ZUS; 
• zbyt niskie renty inwalidzkie; 
• nieotrzymanie uprawnień kombatanckich; 
• niskie świadczenia emerytalne z tytułu wychowywania dzieci 

niepełnosprawnych; 
• ZUS, odnośnie nieuwzględniania okresów pracy w warunkach szkodliwych; 
• niską waloryzację rent i emerytur. 
 

5.2. Przyjęcia interesantów przez Członków Kierownictwa MPiPS oraz sprawy, które 
przedstawiono podczas rozmów. 

 
Sekretarzowi Stanu Panu Jarosławowi Dudzie podczas dyżurów interesanci 

zgłosili problemy dotyczące: 
• dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; 
• stypendiów dla dzieci osób ubogich i niepełnosprawnych; 
• rent socjalnych dla osób niepełnosprawnych; 
• poszukiwania pomocy w uzyskaniu mieszkań dla osób niepełnosprawnych 

(mieszkania chronione); 
• pracy zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności; 
• likwidacji barier architektonicznych; 
• funkcjonowania DPS; 
• sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

 
Podsekretarzowi Stanu Panu Markowi Buciorowi podczas dyżuru interesant 

zgłosił postulat zwiększenia świadczeń emerytalnych oraz corocznej wyższej 
waloryzacji świadczeń. 
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Podsekretarzowi Stanu Pani Czesławie Ostrowskiej podczas dyżurów 
zgłoszono problemy dotyczące: 
• znalezienia pracy; 
• organizacji stażów pracy dla młodocianych; 
• poszukiwania pracy zagranicą. 

 
Podsekretarzowi Stanu Panu Radosławowi Mleczce podczas dyżuru zgłoszono 

wniosek o nowelizację Kodeksu pracy. 
 

5.3. Informacja o pisemnych wystąpieniach Posłów na Sejm RP i Senatorów RP 
skierowanych do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dotyczących 
indywidualnych spraw, z którymi obywatele przychodzą do biur poselskich  
i senatorskich. 

 
W 2011 r. Posłowie na Sejm RP skierowali do Ministra 90 pisemnych wystąpień, 

dotyczących indywidualnych spraw, które złożyli obywatele w biurach poselskich. W tym 
okresie Senatorowie RP nadesłali 8 wystąpień i zapytań złożonych w biurach senatorskich. 

 
Problematyka spraw przedstawiona w wystąpieniach poselskich dotyczyła między 
innymi: 

 a) z zakresu ubezpieczeń społecznych: 
• świadczeń pielęgnacyjnych; 
• rent rodzinnych; 
• rent w drodze wyjątku; 
• rent powypadkowych; 
• uprawnień kombatanckich; 
• przejścia na wcześniejszą emeryturę; 
• odmowy ponownego przeliczenia świadczeń emerytalnych (wyrównanie 

bardzo niskich świadczeń); 
• zmian w przepisach emerytalnych dot. rent specjalnych dla wdów po 

górnikach; 
• prawidłowego wyliczenia świadczenia emerytalnego. 
 
b) z zakresu pomocy społecznej: 
• trudności w uzyskaniu pomocy materialnej w ośrodkach pomocy społecznej; 
• trudności podczas ubiegania się o umieszczenie pensjonariuszy w DPS; 
• renty socjalnej; 
• problemów rodzin zastępczych. 
 
c) z zakresu spraw dot. zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę: 
• dofinansowania wynagrodzeń młodocianych i ich zatrudnienia ; 
• trudności w uzyskaniu terminowego wynagrodzenia za pracę; 
• skarg na funkcjonowanie urzędów pracy; 
• trudności w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej; 
• pomocy bezrobotnym w załatwieniu spraw w urzędach pracy. 
 
d) z zakresu spraw dot. osób niepełnosprawnych: 
• trudności przy skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne; 
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• odmowy refundacji składek dla prowadzących działalność gospodarczą osób 
niepełnosprawnych; 

• trudności z nabyciem sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

Problematyka spraw przedstawiona w wystąpieniach i zapytaniach senatorskich 
dotyczyła: 
• przyznania renty; 
• uprawnień kombatanckich; 
• refundacji wynagrodzeń młodocianym pracownikom z Funduszu Pracy; 
• usunięcia rozbieżności prawnych przy naliczaniu świadczeń emerytalnych 

(zbiegowych) z ZUS i KRUS; 
• funkcjonowania PFRON; 
• pomocy finansowej z MOPS. 

 
Wszystkie problemy oraz zapytania wnoszone przez Posłów i Senatorów były 

badane przez merytoryczne departamenty, a odpowiedzi wraz z wnioskami podpisywane były 
przez Członków Kierownictwa. Szczegółowa dokumentacja każdej sprawy znajduje się  
w Samodzielnym Stanowisku Pracy do Spraw Skarg i Wniosków. 

 
 
 

II. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
 
 

1. Charakterystyka ilościowa skarg i wniosków. 
 

 Problematyka skarg i wniosków występuje w sześciu jednostkach podległych  
i nadzorowanych, a mianowicie: w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i jego 
Oddziałach, w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),  
w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR), Ochotniczych 
Hufcach Pracy (OHP), w Instytucie Ochrony Pracy (CIOP) oraz w Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich (CRZL).  
 W 2011 roku jednostki podległe i nadzorowane rozpatrzyły we własnym zakresie 
1371 skarg i 142 wnioski, w tym: 

• do Centrali ZUS oraz jego 43 Oddziałów wpłynęło 1039 skarg. Do załatwienia 
z poprzedniego roku (2010) pozostało 38 skarg – razem 1077 spraw. Ponadto 
do Centrali ZUS wpłynął 1 wniosek; 

• do PFRON wpłynęło 336 skarg i 151 wniosków, 
• do UdSKiOR wpłynęły 44 skargi i 1 wniosek, 
• do OHP odnotowano wpływ 44 skarg (najwięcej z województwa kujawsko-

pomorskiego – 6), 
• do CIOP wpłynęły 4 skargi, 
• do CRZL wpłynęły 2 skargi i 2 wnioski. 
W pozostałych 6 jednostkach podległych lub nadzorowanych problematyka skarg  

i wniosków w 2011 r. nie występowała. 
Szczegółowe dane statystyczne dotyczące ilości skarg i wniosków, które wpłynęły do 

jednostek podległych i nadzorowanych ilustrują tabele zawarte w załączniku nr 3 do 
niniejszej informacji. 
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2. Charakterystyka problemowa skarg i wniosków. 
 
W ZUS podstawowym przedmiotem skarg były: 

• emerytury i renty, 
• skargi na pracowników ZUS, 
• składki i obowiązek ubezpieczenia, zasiłki, orzecznictwo lekarskie, świadczenia 

przedemerytalne, renty socjalne, rehabilitacja i prewencja rentowa. 
Należy zaznaczyć, że 99 spraw dotyczących emerytur i rent uznano za zasadne a 165 jako 

nieuzasadnione. Ze skarg na pracowników ZUS 54 uznano za zasadne, a 145 za 
nieuzasadnione. 
 Składki złożone do PFRON dotyczyły przede wszystkim braku środków finansowych 
na pomoc dla osób niepełnosprawnych i na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby 
niepełnosprawne. Natomiast wnioski wnoszono najczęściej o dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych i rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Skargi złożone do UdSKiOR dotyczyły głównie: 
• potwierdzenia prawa do świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 

roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 
i okresu powojennego, 

• potwierdzenia prawa do świadczeń przewidzianych w ustawie z dnia 31 maja 1996 
roku o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Pozostałe skargi i wnioski dotyczyły: 

• pomocy socjalnej i zdrowotnej, 
• problematyki wojskowej (związanej z nadawaniem orderów, odznaczeń, wyróżnień 

honorowych). 
 W Komendzie Głównej OHP większość skarg dotyczyła nieprawidłowości 
występujących w działalności i funkcjonowaniu Wojewódzkich Komend i placówek 
opiekuńczo-wychowawczych OHP. 

Skargi, które wpłynęły do CIOP, nie dotyczyły działalności Instytutu. Skargi zostały 
przekazane Komendantowi Policji, do którego były zaadresowane. 
 

3. Sposób i terminowość załatwiania skarg i wniosków. 
 

W ZUS na 1039 skarg załatwionych w 2011 roku, 378 uznano za uzasadnione, co 
stanowiło 36% wszystkich skarg. W Centrali ZUS przeterminowano 36 skarg, ze względu na 
konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i sądowego. Skarżący zostali 
poinformowani o przedłużającej się procedurze. 

Na 244 skargi rozpatrywane przez PFRON, pozytywnie załatwiono 124, negatywnie 
33, a w inny sposób 87. 9 skarg zostało przeterminowanych z uwagi na trwające procesy 
sądowe.  

Do Komendy OHP wpłynęły 44 skargi. 34 z nich nie znalazły potwierdzenia, 
natomiast w trzech przypadkach zarzuty potwierdziły się częściowo, a 7 było bezzasadnych. 
Wszystkie skargi zostały rozpatrzone terminowo. 

W UdSKiOR z ogólnej liczby 44 skarg – 3 zostały załatwione pozytywnie, 
3 negatywnie, w pozostałych 36 udzielono informacji w ramach postępowania 
administracyjnego o potwierdzenie prawa do określonych uprawnień. 3 z 44 skarg  zostały 
rozpatrzone z kilkudniowym opóźnieniem. 

 



 13

 Na 155 wniosków, które wpłynęły do jednostek podległych i nadzorowanych, PFRON 
zarejestrował 151. Wszystkie 138 wniosków, które PRFON załatwił we własnym zakresie (20 
pozytywnie, 47 negatywnie, 71 w inny sposób), zostało rozpatrzonych terminowo.  

Do UdSKiOR i Centrali ZUS wpłynęło po 1 wniosku (wnioski załatwiono „w inny 
sposób”). Wnioski zostały załatwione po terminie.  

Natomiast do CRZL wpłynęły 2 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wnioski 
załatwiono terminowo. 

 
4. Przyczyny wnoszonych skarg i wniosków. 

 
Z analizy realizacji skarg i wniosków w ZUS wynika, że główne przyczyny  skarg to: 

przewlekłe załatwianie spraw (32,43% skarg), kwestie proceduralne oraz sposób 
przeprowadzania badania przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie (13% skarg), 
bezczynność, spór o prawo do świadczeń, spór o wysokość świadczenia, kwestie 
proceduralne dotyczące rehabilitacji i prewencji, naruszenie ochrony danych osobowych, 
jakość obsługi klientów. 

 W PFRON głównymi przyczynami wnoszonych skarg i wniosków były: problemy 
materialne, bytowe i zawodowe osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości uzyskania 
pomocy finansowej na zakup urządzeń medycznych ze środków Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

 W OHP skargi dotyczyły nieprawidłowości w jednostkach organizacyjnych. 
 W UdSKiOR główną przyczyną wnoszonych skarg była odmowa przyznania 

uprawnień kombatanckich. 
 

5. Przyjęcia interesantów. 
 
Członkowie Kierownictwa Centrali ZUS w ramach pełnionych dyżurów przyjęli 3 

osoby – podnoszone przez interesantów sprawy dotyczyły głównie  problematyki emerytur  
i rent. 

Przedstawiciele kierownictwa PFRON w ramach dyżurów przyjęli 174 interesantów. 
Przedstawione prośby dotyczyły w większości problematyki bytowej osób 
niepełnosprawnych. 

W UdSKiOR istnieje zwyczaj przyjmowania interesantów w sprawach skarg  
i wniosków przez cały tydzień przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych. 
Kierownik Urzędu przyjął osobiście 16 osób w sprawach uprawnień kombatanckich. 

W pozostałych jednostkach nadzorowanych i podległych nie odnotowano przyjęć 
interesantów, mimo informacji o pełnionych dyżurach. 

 
III. Wnioski 

 
Wnioski wynikające z dokonanej analizy rozpatrywania skarg i wniosków w 2011 r. 

 
● Skargi i wnioski, o których mowa w Informacji, w przeważającej części obrazują 

problemy, z którymi obywatele zwracają się do administracji rządowej 
i samorządowej w poszukiwaniu rozwiązania sprawy lub uzyskania pomocy. Możliwość 
zwrócenia się do MPiPS obywatele traktują jako ostatnią szansę na załatwienie sprawy. 

● Powodem większości skarg – jak wynika z ich analizy – jest trudna sytuacja życiowa, 
spowodowana brakiem wystarczających środków finansowych. Dotyczy to zarówno osób 
indywidualnych, jak też instytucji powołanych do udzielania pomocy. Niestety, w wielu 
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przypadkach interwencja nie jest możliwa z uwagi na coraz większe oszczędności 
budżetowe, zwłaszcza w części przeznaczonej na pomoc społeczną. Rodzi to poczucie 
wykluczenia, rezygnacji i frustracji u coraz szerszego kręgu obywateli – co wyraźnie 
widać w sposobie formułowania skarg. 

● Zanotowano także nadużywanie prawa do wnoszenia skarg, co uwidaczniało się np.             
w wielokrotnym występowaniu tych samych osób, z tą samą sprawą, do tego samego 
organu.  

● Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki organizacyjne podległe  
i nadzorowane przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przestrzegają terminów 
wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym również obowiązku 
informowania skarżących o przyczynach zwłoki oraz wyznaczeniu nowego terminu 
załatwienia sprawy (jedynie 0,02% skarg zostało załatwionych w MPiPS nieterminowo, 
natomiast przez jednostki podległe i nadzorowane - 0,03% skarg i 0,01% wniosków). 

• Komórki organizacyjne Ministerstwa stosują Zarządzenie Nr 17 z dnia 9 listopada 2010 r. 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyjmowania oraz rozpatrywania skarg  
i wniosków w MPIPS oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych. 

● Komórki organizacyjne Ministerstwa udzielają obywatelom informacji o przepisach lub 
ich zmianach, szczególnie z zakresu prawa pracy, rynku pracy i zabezpieczenia 
społecznego. 

● Osoby wyznaczone w komórkach organizacyjnych do spraw obsługi skarg i wniosków 
utrzymują stały kontakt z pracownikami Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Skarg  
i Wniosków, w celu bieżącego informowania o wszystkich problemach lub trudnościach 
w zapewnieniu prawidłowej procedury rozpatrywania skarg i wniosków. 
 
Powyższą ocenę opracowano na podstawie przesłanych sprawozdań z Biur  

i Departamentów MPiPS, jednostek podległych i nadzorowanych oraz raportów dostępnych  
w elektronicznym systemie obiegu dokumentacji DocMan.  

 
Zbiorcza ocena została sporządzona w Biurze Kontroli przez Samodzielne Stanowisko 

Pracy ds. Skarg i Wniosków. 
 
 

 



Załącznik 1 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Zestawienie sposobu rozpatrywania skarg w roku 2011 

 
          

Nazwa jednostki organizacyjnej 

Załatwiono w okresie sprawozdawczym Sposób załatwienia (z rubr. 4) 
przeterminowano 
(ogółem z rubr. 3 

i 4) 
ogółem 
(3+4) 

w tym: 

pozytywny negatywny inny przekazano 
według 

właściwości 

załatwiono 
we własnym 

zakresie 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Departament Polityki Rodzinnej 8 5 3   3  
Departament Rynku Pracy 71 34 37  1 36 1 

Departament Ubezpieczeń Społecznych 48 43 5 5    
Departament Koordynacji Systemów 

Zabezpieczenia Społecznego 4 4      

Departament 
Pomocy i Integracji Społecznej 36 30 6   6  

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz 1 1      
Biuro Pełnomocnika Rządu 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych 33 17 16 5 10 1 2 

Departament Funduszy 11 10 1   1  
Departament 

Dialogu i Partnerstwa Społecznego 3  3   3  

Departament Prawa Pracy 4 1 3   3  
Departament Pożytku Publicznego 6  6  5 1 1 

Biuro Administracyjne 1  1   1 1 
Razem 226 145 81 10 16 55 5 

   

 
 
    

 
 
 



Załącznik 2 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

 
Zestawienie sposobu rozpatrywania wniosków w roku 2011  

 
          

Nazwa jednostki organizacyjnej 

Załatwiono w okresie sprawozdawczym Sposób załatwienia (z rubr. 4) 
przeterminowano 
(ogółem z rubr. 3 

i 4) 
ogółem 
(3+4) 

w tym: 

pozytywny negatywny inny przekazano 
według 

właściwości 

załatwiono 
we własnym 

zakresie 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Departament Prawny 4 3 1 1    
Departament Polityki Rodzinnej 19  19 3 2 14  

Departament Prawa Pracy 4  4   4  
Biuro Ministra 2 1 1   1  

Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz 1  1 1    
Departament 

Pomocy i Integracji Społecznej 30 9 21   21  

Departament Ubezpieczeń Społecznych 155 3 152   152  
Departament Rynku Pracy 3  3   3  

Departament Koordynacji Systemów 
Zabezpieczenia Społecznego 3 1 2  2   

Departament Pożytku Publicznego 1  1  1   
Razem 222 17 205 5 5 195  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik 3 
Jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

 
Zestawienie sposobu rozpatrywania skarg w 2011 roku 

          

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Załatwiono w okresie sprawozdawczym Sposób załatwienia (z rubr. 4) 
przeterminowano 
(ogółem z rubr. 3 i 

4) 
ogółem 
(3+4) 

w tym: 

pozytywny negatywny inny przekazano 
według 

właściwości 

załatwiono we 
własnym 
zakresie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
PFRON 336 92 244 124 33 87 9 

Centrala ZUS 1039  1039 378 661  36 
OHP 44  44 37 7   
CIOP 4 4      

UdSKiOR 44 2 42 3 3 36 3 
CRZL 2  2  1 1  

Razem 1469 98 1371 542 705 124 48 
 

 
Zestawienie sposobu rozpatrywania wniosków w 2011 roku 

          

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Załatwiono w okresie sprawozdawczym Sposób załatwienia (z rubr. 4) 
przeterminowano 
(ogółem z rubr. 3 i 

4) 
ogółem 
(3+4) 

w tym: 

pozytywny negatywny inny przekazano 
według 

właściwości 

załatwiono we 
własnym 
zakresie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
UdSKiOR 1  1   1 1 

Centrala ZUS 1  1   1 1 
PFRON 151 13 138 20 47 71  
CRZL 2  2 1 1   

Razem 155 13 142 21 48 73 2 
  


