
Oświadczenie złożone 

przez senatora Michała Potocznego 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 sierpnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W swoim oświadczeniu pragnę przedstawić informację o realizacji rządowego programu „Rodzina 500+” 

w Sosnowcu za okres trzech pierwszych miesięcy od jego wprowadzenia. Jest to liczące niespełna 

200 tysięcy mieszkańców miasto na prawach powiatu, którego liczba mieszkańców w ciągu ostatnich 8 lat 

zmalała o ok. 10%, a stopa bezrobocia w połowie bieżącego roku wynosiła 10,6% i była wyższa od średniej 

krajowej. 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. do miejskiego ośrodka pomocy społecznej realizującego program „Ro-

dzina 500+” na terenie gminy wpłynęło 10 tysięcy 481 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wycho-

wawczego – chodziło o ponad 13 tysięcy dzieci – oraz 340 wniosków o dodatek wychowawczy dla dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Blisko 7 tysięcy 500 wniosków zo-

stało złożone już w kwietniu (tj. 71,4%). 

Do dnia 30 czerwca rozpatrzono 7 tysięcy 800 wniosków (tj. 74,4%) o świadczenie wychowawcze i przy-

znano świadczenia pieniężne na rzecz 10 tysięcy dzieci (tj. 76,9%). W 100% zrealizowane zostały dodatki 

wychowawcze dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Blisko 3 tysiące rodzin otrzyma-

ło już wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko w związku z niskim dochodem (tj. 38,4% z dotychczas rozpa-

trzonych 7 tysięcy 800 wniosków.) Przyznania świadczenia wychowawczego odmówiono w 227 przypad-

kach (tj. 2,9% rozpatrzonych wniosków.) 

Od dyrekcji sosnowieckiego miejskiego ośrodka pomocy społecznej uzyskałem informację, że obecnie 

trudno jest oszacować rzeczywisty koszt obsługi jednego wniosku, ponieważ realizacja wniosków złożonych 

od 1 kwietnia do 30 czerwca br. nie została jeszcze zakończona. Rzetelna ocena faktycznych kosztów obsługi 

programu będzie możliwa z końcem roku, w oparciu o ostateczną liczbę osób korzystających ze wsparcia. 

Pocieszające jest, że pomimo obaw środowiska osób nieprzychylnych programowi „Rodzina 500+” 

i udzielaniu wsparcia polskim rodzinom jego realizacja nie wpłynęła negatywnie na realizację pozostałych 

zadań MOPS. 

Michał Potoczny 
 


