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POLSKA FEDERACJA ZW IĄZKOW A
PRACOW NIKÓW SOC J A LNY CH
I POM OCY SPOŁECZNEJ

ul. Jana Cybisa 7, 02 - 784 Warszawa
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Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,
w związku z zamieszczonym na stronie Ministerstwa projektem ustawy o zmianie niektórych
ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin zgłasza następującą uwagę:
W art. 4 ustawy o zmianach (ustawa o świadczeniach rodzinnych) pkt. 15 dotyczący
art. 26 zmienianej ustawy oraz w art. 15 ustawy o zmianach (ustawa o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci), pkt. 12 dotyczący art. 21 zmienianej ustawy, proponowane jest
uchylenie ust 2 (w obu ww. ustawach).
Literalne zastosowanie proponowanej zmiany spowoduje, że np. wnioski złożone po
01.02.2018 r. (lub lata następne) muszą być rozpatrzone i wypłacone w lutym danego roku
(tak wskazuje zachowany w dotychczasowym brzmieniu ust. 1 zarówno ustawy
oświadczeniach rodzinnych - art 26, jaki i art 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci).
W ocenie naszej organizacji nie jest fizycznie możliwe wykonanie takiego zapisu.
Jeśli bowiem np. wniosek będzie złożony 28.06.2018 r. nie będzie możliwe wypłacenie
świadczenia "nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało
świadczenie wychowawcze.” (art. 26 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 21
ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). Podobnie będzie wyglądała sytuacja
z wnioskami składanymi elektronicznie np 30.06 w godzinach wieczornych.
Problem dotyczy zarówno weryfikacji wniosków w ZUS (odpowiedź z tej instytucji
przychodzi dopiero następnego dnia po zaczytaniu zapytania) oraz przepływu środków na
konta organów właściwych wypłacających świadczenia od jednostek nadrzędnych
Wnosimy zatem o rezygnacje z ww. zapisu.
Mając nadzieję, że powyższe uwagi spotkają się z akceptacją, prosimy o pisemne
poinformowanie naszej organizacji o ich przyjęciu bądź odrzuceniu wraz
z uzasadnieniem.
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