
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego,  

Wojciecha Skurkiewicza, Roberta Mamątowa,  

Przemysława Błaszczyka i Beatę Gosiewską  

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 marca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, do 

rzecznika praw obywatelskich Ireny Lipowicz, do rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz do prezes 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach Ewy Susik 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Rzeczniku! Szanowna Pani Pre-

zes! 

Zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się sprawą rodziny państwa Wiesławy i Marka P. zamieszka-
łych w miejscowości L. i o zajęcie stanowiska w odniesieniu do uzasadnienia decyzji wydanych w dniu 

3 marca 2014 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach dotyczących odwołań od 

decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadkowicach w zakresie przyznania zasiłku celowego i 
okresowego. 

Naszym zdaniem zasadne wątpliwości, a wręcz oburzenie, budzi stwierdzenie SKO, iż „zasiłek celowy 

jest świadczeniem nieobowiązkowym, fakultatywnym, co oznacza, że organ pomocy społecznej może, lecz 
nie musi, przyznać pomoc w tej formie, nawet jeżeli osoba lub rodzina kwalifikuje się do przyznania świad-

czenia. (…) Orzekanie więc w sprawach zasiłków celowych odbywa się w ramach tzw. uznania administra-

cyjnego i organ ma pewną swobodę co do ich przyznawania”. Rozumiemy zatem, że kierownik GOPS jest w 

tym zakresie wszechwładny i udzieli albo nie udzieli pomocy potrzebującej rodzinie (?!), bo będzie miał 
„uznanie administracyjne” albo i nie. Jest to dla nas rzecz niebywała. Skoro ośrodek pomocy społecznej nie 

musi udzielać pomocy, to jaki jest sens jego istnienia? Nadmieniamy, iż sytuacja zdrowotna oraz socjalno-

bytowa rodziny państwa P. jest bardzo trudna. U pani Wiesławy zdiagnozowano białaczkę, pan Marek jest 
przewlekle chory, a ich trzyletnia córka wymaga leczenia specjalistycznego, na które rodziny nie stać. 

Zwracamy się do Pana Ministra o rozważenie możliwości udzielenia pomocy rodzinie państwa P. albo 

chociaż o wyjaśnienie ośrodkowi pomocy społecznej zasad i trybu udzielania pomocy społecznej. 

Do Prezes SKO zwracamy się o ponowne rozpatrzenie wydanych decyzji i o odniesienie się do wyrażo-
nych w uzasadnieniach stwierdzeń. 

Natomiast do Pani Rzecznik i do Rzecznika Praw Dziecka zwracamy się z prośbą o zainteresowanie się 

bardzo trudnym losem rodziny, w tym małoletnich dzieci, bowiem brak możliwości leczenia i środków do 
życia zagraża egzystencji tej rodziny. 

Z wyrazami szacunku 

Grzegorz Wojciechowski 
Wojciech Skurkiewicz 

Robert Mamątow 

Przemysław Błaszczyk 

Beata Gosiewska 




