
Oświadczenie złożone 

przez senatora Aleksandra Szweda 

na 14. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 sierpnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

W dniu 1 kwietnia 2016 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrożył w życie wielki program prorodzinny 

mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze 

na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 zł. Było to nasze wielkie zobowiązanie, ponieważ zamiar 

stworzenia programu został ogłoszony w kampanii parlamentarnej 2015 r., a po jej zwycięstwie w wyborach 

parlamentarnych w 2015 r. opracowany i wdrożony przez rząd Beaty Szydło. Następnie w 2019 r. rząd pre-

miera Mateusza Morawieckiego podjął bardzo pozytywną decyzję o rozszerzeniu programu „500+”, przyzna-

jąc świadczenie bez kryterium dochodowego także na pierwsze dziecko. I dzisiaj widzimy, że program pozy-

tywnie wpłynął na sytuację demograficzną naszego kraju oraz wyeliminował biedę wśród polskich dzieci 

i polskich rodzin. 

Jak wiemy, wnioski o świadczenie 500+ muszą być przekazane do rozpatrzenia przez wojewodę wtedy, 

gdy jeden bądź więcej członków rodziny występującej o świadczenie wychowawcze mieszka lub pracuje za 

granicą. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich. Przepisy unijne 

nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. Jeśli ktoś korzysta już 

ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go, co oczywiste, w Polsce. 

Reprezentuję w dużej mierze region przygraniczny południa Dolnego Śląska graniczący z Czechami, jak 

również występuję na wniosek wielu mieszkańców, którzy ciągle mają problem w przypadku, gdy wchodzi w 

grę koordynacja zabezpieczenia społecznego. Sytuacja co prawda poprawiła się w momencie przeniesienia 

tych spraw z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódzkich, jednakże ciągle procedura ta jest długa 

i skomplikowana, przez co sprawy rozpatrywane są z dużym opóźnieniem. Prosząc o rozważenie niniejszej 

kwestii, chciałbym zapytać o plany, jakie ma Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej co do przy-

spieszenia rozpatrywania spraw w przypadkach, gdy zachodzi kwestia koordynacji zabezpieczenia społecz-

nego, gdy jedno z rodziców pracuje poza granicami kraju. 

Z poważaniem 

Aleksander Szwed 

 
 


