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5  czerwca 2019 r. 

 

w sprawie: terminów przyjmowania wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 

 

     W imieniu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych zwracam się z uprzejmą 

prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie terminów przyjmowania wniosków dot. świadczeń 

rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych przez pracowników 

zatrudnionych do realizacji ww. zadań.  

Ponadto zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości rozdzielenia terminów przyjmowania 

wniosków wraz z dokumentami na świadczenia j.w. Jako samorządowiec jestem świadom 

konieczności wsparcia rodzin najuboższych, jednak uważam, że realizacja zadań nie powinna 

odbywać się kosztem pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń.  

     Zadanie realizowane jest już od miesiąca lipca i zbiegła się z przyjmowaniem dokumentów na 

realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń 500+ oraz 

Programu Dobry Start. Sytuacja taka powoduje niejednokrotnie kolejki osób oczekujących na 

możliwość złożenia ww. wniosku, oraz sytuacje konfliktowe powodujące stres zarówno u 

pracowników jak i klientów. Zdarza się, iż pracownicy celem rzetelnego wypełnienia swoich 

obowiązków zmuszeni są w ostatnim czasie do wydłużonego czasu pracy lub przychodzenia do 

pracy również w soboty. 

     Jako pracodawca pragnę wskazać, iż osoby obsługujące realizację ww. świadczeń są osobami 

posiadającymi rodziny, a niejednokrotnie dzieci w wieku szkolnym i także z nimi chcieliby spędzić 

swój urlop w miesiącach wakacyjnych. Wydaje mi się, że potrzeby tych osób nie są brane pod 

uwagę przez ustawodawcę. 
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Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 
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     W związku z powyższym pragnę zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie może powstać przy 

realizacji zadań zleconych. Może dojść do sytuacji, iż ww. pracownicy będą odchodzić do innego 

pracodawcy, gdzie nie będą mieli problemów z wypoczynkiem letnim wraz z rodzinami. Zauważyć 

również należy, że już w chwili obecnej występują problemy z obsadzaniem wakatów na 

stanowiska w urzędach i jednostkach organizacyjnych gminy. 

    Wójtowie i burmistrzowie posiłkują się również możliwością zatrudnienia na dany okres osób, 

które wspomogłyby pracowników etatowych, jednak należy zauważyć, iż z uwagi na możliwości 

lokalowe, takie działania są znacznie ograniczone, a w niektórych gminach wręcz niemożliwe. 

Zatrudnienie takich osób wiążę się również z koniecznością wcześniejszego przeszkolenia. 

Wnosimy, aby rozważyć możliwości przyjmowania wniosków wg. poniższej propozycji: 

- świadczenia wychowawcze w mc. luty – marzec, 

- fundusz alimentacyjny, Program Dobry Start – w mc. maj - czerwiec 

- świadczenia rodzinne – w mc. październik – listopad. 

     W razie gdyby wprowadzenie proponowanych powyżej propozycji nie było możliwe w roku 

2019, ze względu na wprowadzone już zmiany legislacyjne i zaawansowany poziom wdrażania 

cyklu dystrybucji w/w świadczeń, proponujemy dokonanie odpowiednich zmian prawnych w II 

połowie br. i ich wdrożenie począwszy od 2020 roku. 

     Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych deklaruje pełną gotowość współpracy 

w przedmiotowej sprawie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 


