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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Przedstawiciele gmin i rodzice zwracają uwagę, iż kolejne zmiany wprowadzane do przepisów, które re-

gulują przyznawanie świadczeń na dzieci, w znacznym stopniu utrudniają staranie się o powyższe świadcze-
nia. Rokrocznie wzrasta liczba dokumentów wymaganych do załączenia do wniosku. 

Samorządy wskazują, iż dużym problemem dla rodziców jest konieczność określania składki zdrowotnej. 
W latach wcześniejszych składkę obliczała gmina. Jednostka samorządu terytorialnego również musi znać 
wysokość składki, aby odliczyć ją od dochodu rodzica, oraz sprawdzić, czy kwota uzyskana w ten sposób nie 
przekracza progu dochodowego warunkującego uzyskanie zasiłku na dziecko. Kolejnym dokumentem, który 
musi być załączony, staje się oświadczenie lub zaświadczenie zawierające kwotę odprowadzoną do Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. 

Pojawia się problem określenia wysokości stawki przez osoby ubiegające się o zasiłek. Wiele z nich po-
pełnia błąd poprzez przepisanie wysokości składki znajdującej się na zeznaniu podatkowym, nie wiedząc o 
tym, iż musi to być pełna kwota, czyli 9% od podstawy wymiaru odliczonej od podatku i od dochodu. Biuro-
kratyzacja zwiększa się przez niemożność w wielu przypadkach samodzielnego określenia tej kwoty, co 
stwarza konieczność uzyskania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Następna modyfikacja przepisów dotyczy dzielenia dochodu, który uzyskali członkowie rodziny w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przez liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany. Pojawia 
się wobec tego konieczność dołączenia do wniosków dodatkowych dokumentów potwierdzających, z jakiego 
okresu pochodziły zarobki rodzica. Dokumenty składane do wniosku o przyznanie zasiłku na dziecko muszą 
również uwzględniać zmiany związane z utratą lub uzyskaniem dochodu. 

Gminy odnotowują też, iż część rodziców, dowiadując się o liczbie dokumentów wymaganych do złoże-
nia wniosku o zasiłek, rezygnuje z tej możliwości. Niezbędne w tym przypadku jest jak najszybsze wprowa-
dzenie elektronicznego systemu, który umożliwi pozyskanie przez samorząd informacji o dochodzie w urzę-
dzie skarbowym bądź uproszczenie rodzicom drogi do otrzymania zasiłku na dzieci. 
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