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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Zwracam się do Pana Ministra, aby poruszyć problem związany z zasadami uznawania prawa do dodatku 

z tytułu urodzenia dziecka. 

Dodatek ten, zwany popularnie becikowym, wypłacany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 li-

stopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jak wynika z brzmienia art. 9 ust. 6 i 7 przywołanego aktu, 

przedmiotowy „dodatek (…) przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 

10 tygodnia ciąży do porodu”. Fakt ten „potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wy-

stawionym przez położną”. Opisane restrykcje, jak się wydaje, wprowadzone zostały w celu zmotywowania 

matek spodziewających się dziecka do jak najwcześniejszego zgłoszenia się do lekarza i do regularnych wi-

zyt lekarskich w okresie ciąży. Praktyka taka jest oczywiście pożądana, ma ona bowiem niebagatelnie pozy-

tywny wpływ na zdrowie matki i dziecka. 

Jednakże w ostatnim czasie docierają do mnie sygnały mogące świadczyć o istnieniu pewnych nieprawi-

dłowości z tym związanych. Matki skarżą się bowiem, że w wielu przypadkach, pomimo zgłoszenia się do 

przychodni w przepisanym terminie, podejmowane są decyzje o odmowie im prawa do świadczenia. Sedno 

problemu tkwi bowiem w tym, że podmiot ustalający prawo do świadczenia bada, kiedy miała miejsce wizyta 

lekarska, a ta, na skutek wcale nierzadkiego zjawiska kolejek, może w praktyce przypaść z opóźnieniem 

dwóch lub nawet trzech tygodni od dnia, kiedy matka zgłosiła się do przychodni. 

Zgodzić wypada się zatem, że matki ponoszą w tym wypadku negatywne konsekwencje źle działającego 

systemu opieki zdrowotnej. Trudno oczywiście oczekiwać, że możliwe będzie całkowite wyeliminowanie 

kolejek, niemniej jednak wydaje się, że problem może przynajmniej częściowo zostać rozwiązany w drodze 

zabiegów legislacyjnych. Pożądane wydaje się chociażby wprowadzenie do ustawy zapisów pozwalających 

wypłacić świadczenie także tym matkom, które zgłosiły się do przychodni w określonym terminie, lecz wy-

łącznie na skutek okoliczności od siebie niezależnych nie były w stanie spełnić wymogu odbycia w tym ter-

minie wizyty lekarskiej. 

Proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie omówionego zagadnienia w kontekście możliwości 

wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych odpowiednich zmian, uwzględniających stanowisko 

zasygnalizowane w niniejszym oświadczeniu. 

Z wyrazami szacunku 

Ryszard Knosala 




