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dokonując analizy Spraw wpływających do Rzecznika Praw Dziecka, nadal
dostrzegam problem związany

z

warunków socjalnych, w związku

niedostateczną realizacją prawa dziecka do godziwych

z

długotľwałymipostępowaniami o ustalenie prawa do

świadczeń rodzinnych oľaz świadczenia wychowawczęgo w ramach koordynacji systemów
zabezpieczeni a społec Znego'

Rzecznik otľzymuje liczne zgjoszenia, w których rodzice dzieci skaúą się na brak
decyzji w stosunku do wniosków składanych jeszcze w Ż016 r.

od

stycznia 2018

ľ. zadania z

zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia

społecznego w obszarzę świadczeń ľodzinnych

otaz świadczenia wychowawczego

realizowane są przez właściwemiejscowo urzędy wojewódzkiel. Zadanía w obszarze
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały przekazane z poziomu marszałka
województwa do wojewody, co miało zapewnić,lepszą organizację rozpatrywania wniosków
i wpłynąćna ich terminowe zakonczenie.
Jak wynika z analizy odpowiedzi na interwencje Rzeczníka Praw Dziecka w sprawach

indywidualnych, wojewodowie

nię

nadążają rozpatrywać spraw wpływających od

maľszałków województw i nie są w stanie podać przewidywanego tęrminu wydania decyzjĹ

Za przyczynę takiego stanu rzęczy wskazują m.in. braki kadrowe. Pľzykładowo Wojewoda

Małopolski poinfoľmował, Że przejqł 69

ýs.

Spraw niezałafuuionych pľzez Regionalny

ośrodek Pomocy Społecznej w Krąkowie. Aby w ciqgu dwóch miesięcy zlihłidować przejęte

1

ustawa

z

drľa 7 lipca 2Ol1 r. o zmianie niektórych ustaul z;wíązanych z systemęm wsparcia rodzin (Dz.|J. poz.

1428).
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zaĺegłościnależałoby dziennie załatwiać ok' 1ő40 spraw (69 000 'sprav,/42 dni robocze), co
Z przyczyn obiektyvĺ,nych jest niemozliwe (...). Biorqc pod uwagę posiadane zasoby kądrowe,
w pierwszej koĺejności,obok

realizacji spľau, biezqcych, rozpatrujemy, w koĺejnościwpĺywu,

wnioski o ustalenie prcIwa do świadczeniawychowawczego za okľes zasiłkowy 2016/20]7
(. .)

Na stľonie internetowej Lubelskiego Uľzędu Wojewódzkiego widnieje informacja:
Mąrszałek województwa przekazał wojewodzie ĺubeĺskiemu około I4 tysięcy spraw, z tego

6 tysięcy wniosków dotyczyło śu,iadczeniawychowawczego Rodzina 500 plus, 8

tysięcy

dotyczyło świadczeń rodzinnych. Ponadto przekazał 2900 foľmulaľzy. To druki, które
wykorzyst1+u;lne Sq u, komunikacji

z instytucjami zagranicznymi. Z dniem I stycznia pracę

w oddziale ds. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rozpoczęło 26 pracowników

przejęých od marszałka (.'.) Liczba opóźnieri jest ogromna, bo 6 tysięcy niezałaĺwionych
Spraw doýczqcych świadczenia wychowawcze4o, oznacza, że w tych 6 tysiqcach przypadków,

dzieci czekajq na świadczenie 500 plus. Województwo lubelskie jest jednym
województw,
Że

w którym te tysiqce spľclw sq

nieząłatwione.

Rzqd

z

ých

zdecydował,

skoro marszałek nie radzi sobie z tym zadaniem, to będzie to musiął realizować wojewoda.

Zmienić ma się to, że mąmy zdecydowanie przyspieszyć

z

rozpatrywaniem

ých

spraw

i zniwelować tę kotejkę, która jest2.

Zmiana przepisów, któľa miała wpłynąć, na poprawę sprawności prowadzonych
postępowań nie rozwiązała trudnej sýuacji. W pismach do Rzecznika rodzice wskazują na

przewlekłośćpostępowan oraz trudności w uzyskaniu informacji

z urzędow wojewódzkich.

Zwłoka w wydaniu decyzji jest krzywdząca đlađzieci,które wciąŻ czekają na wypłatę
świadczenia.

Mając na względzie powyŻsze, na podstawie art. 10a

i

aľt. 11 ustawy

z

dnia

ó stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í. poz. 922) uprzejmie proszę

Panią Ministeľ o dokonanie kompleksowej ana|izy przedstawionego problemu

i

podjęcie

działań zmierzających do uspľawnienia tľybu wypłaty świadczeń.
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2http://www.

lublin.uw. gov.pVaktualnosc
(informacja z 09.02.2018 r.).
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