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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zainteresowaæ Pani¹ Minister problemem, z którym zwrócili siê do mnie pracownicy oœrodk-

ów pomocy spo³ecznej. Wi¹¿e siê on z zapisami dotycz¹cymi ustalania prawa do zasi³ku rodzinnego
z tytu³u samotnego wychowywania dziecka, zawartymi w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych.

Wed³ug osób podnosz¹cych kwestiê, ustawa ta zawiera przepisy dyskryminuj¹ce matki samotnie
wychowuj¹ce wiêksz¹ liczbê dzieci przy ustalaniu prawa do zasi³ku z tytu³u samotnego wychowywania
dziecka. Otó¿ z obecnie obowi¹zuj¹cych przepisów wynika, i¿ wdowie z czwórk¹ dzieci przys³uguje do-
datek w wysokoœci 170 z³ na dziecko (nie wiêcej ni¿ 340 z³ na wszystkie dzieci) lub ten sam dodatek po-
wiêkszony o 80 z³ w przypadku dziecka z orzeczon¹ niepe³nosprawnoœci¹ lub z orzeczonym znacznym
stopniem niepe³nosprawnoœci (nie wiêcej jednak ni¿ 160 z³ na wszystkie dzieci). Oznacza to, i¿ osoba ta
otrzyma ów dodatek tylko na dwójkê dzieci.

Szczególnie ra¿¹cy rozdŸwiêk mo¿na zauwa¿yæ, gdy siê porówna sytuacjê samotnych matek z wiê-
ksz¹ liczb¹ dzieci z sytuacj¹ osób, których uprawnienia wynikaj¹ z ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Stanowi ona, ¿e w przypadku niemo¿noœci egzekucji al-
imentów osobie wychowuj¹cej dziecko przys³uguj¹ œrodki z funduszu alimentacyjnego wynosz¹ce do
500 z³ na jedno dziecko. Oznacza to, i¿ matce wychowuj¹cej trójkê dzieci, której s¹d przyzna³ alimenty w
wysokoœci 400 z³ na ka¿de z nich, przys³uguje kwota 1200 z³ i to – w przeciwieñstwie do wczeœniej przy-
wo³anego przypadku – bez ¿adnych ograniczeñ.

Z zestawienia tych przepisów wynika, ¿e bardzo ró¿nie traktuje siê wdowy i wdowców w dostêpie do
œwiadczeñ rodzinnych i alimentacyjnych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do Pani Minister z zapytaniem, czy nie s¹dzi Pani, ¿e skutecznym roz-
wi¹zaniem tej sytuacji by³oby skreœlenie ust. 3 w art. 11a i odpowiednia redakcja ust. 4 ustawy o œwiad-
czeniach rodzinnych.

Bêdê zobowi¹zany za szczegó³owe informacje odnosz¹ce siê do poruszonej w oœwiadczeniu sprawy.

Z wyrazami szacunku
Mieczys³aw Augustyn




