
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Bobera 

na 19. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowana Pani Minister! 

W związku z informacją, która wpłynęła do mojego biura senatorskiego, dotyczącą krytycznej sytuacji fi-

nansowej, w jakiej znaleźli się K. i W. G., zwracam się z uprzejma prośbą o podjęcie niezbędnych działań 

zmierzających do ustanowienia K. G. prawnym opiekunem W. G. oraz rozważanie udzielenia stałej pomocy 

finansowej K. i W. G. 

K. i W. G. to rodzeństwo zamieszkałe w miejscowości M., ul. (…) w gminie G., uczniowie uczęszczający 

do Zespołu Szkół Rolniczych w G. K. jest uczennicą IV klasy technikum o kierunku architektura krajobrazu, 

natomiast W. jest uczniem I klasy technikum o kierunku technologia drewna. 

Kilka lat temu K. i W. G. opuściła ich matka, a 2 lata po wyprowadzce zmarła. Nigdy nie pracowała za-

wodowo, więc dzieciom nie przysługuje renta po jej śmierci. Rodzeństwo zostało pod opieka ojca, który nie 

miał stałego zatrudnienia, pracował wyłącznie dorywczo. Rodzina utrzymywała się z zasiłku opiekuńczego 

otrzymywanego z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Niestety ojciec K. i W. ciężko zachorował i zmarł 

4 października 2020 r. Dzieci zostały same w wynajętym mieszkaniu, bez środków do życia. 

Rodzeństwo jest ze sobą bardzo związane emocjonalnie. K. G. jest już osobą pełnoletnią, ale nadal uczącą 

się, jednakże nie wyobraża sobie sytuacji, w której brat miałby trafić do placówki opiekuńczej. To odpowie-

dzialna i dojrzała młoda osoba, która jak najlepiej stara się sprawować opiekę nad swoim młodszym bratem. 

Sytuacja finansowa rodzeństwa jest dramatyczna. Obecnie utrzymują się jedynie z zasiłku w wysokości 

300 zł miesięcznie, który otrzymują z gminnego ośrodka pomocy społecznej. Odpowiedzialność za utrzyma-

nie rodziny spadła na K. G., która nadal się uczy i jeszcze nie pracuje zawodowo. Dziewczyna we własnym 

zakresie podejmuje się różnych prac dorywczych, aby zapewnić byt sobie i bratu. Zespół Szkół Rolniczych, 

do którego uczęszcza rodzeństwo, podjął działania mające na celu wsparcie finansowe rodzeństwa. Niestety 

jest to jedynie pomoc doraźna, a rodzeństwu niezbędne jest zapewnienie stałych środków finansowych umoż-

liwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, a także ustanowienie K. G. prawnym opiekunem 

brata W. 

Dlatego apeluję do Pani Minister o jak najszybsze udzielenie pomocy i wsparcia K. i W. G. 

Ryszard Bober 


