
Ewa Kołodziej                                                            Warszawa, dnia 11.07.2012 r. 

Klub Parlamentarny  

Platforma Obywatelska RP 

 

 

Szanowna Pani  

Ewa Kopacz 

Marszałek Sejmu RP 

 

Szanowna Pani Marszałek! 

 

Na podstawie art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP niniejszym składam 

na Pani ręce interpelację poselską skierowaną do Pana Władysława 

Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  

w sprawie zmiany Ustawy o Pomocy Społecznej, polegającej na 

wyłączeniu z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 

z pomocy społecznej małżonka osoby korzystającej z przedmiotowej 

pomocy, który pozostaje w separacji. 

 

Z poważaniem, 

 

Ewa Kołodziej 

 

 

 

 

 

 

 



 

Warszawa, 11.07.2012 r. 

E w a  K o ł o d z i e j  

Klub Parlamentarny  

Platforma Obywatelska RP 

 

 

 

Szanowny Pan 

W ł a d ys ł aw  K os i n i a k - K am ys z  
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

 

 

Interpelacja 

 

w sprawie zmiany Ustawy o Pomocy Społecznej, polegającej na 

wyłączeniu z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 

z pomocy społecznej małżonka osoby korzystającej z przedmiotowej 

pomocy, który pozostaje w separacji. 

Szanowny Panie Ministrze!  

 Obecny stan prawny powoduje sytuację, w której małżonek pozostający w separacji 

może zostać obciążony koniecznością zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia 

pomocy społecznej swojego małżonka. Takie rozwiązanie wydaje się być szczególnie 

niesprawiedliwe, z uwagi na fakt, że jedną z przesłanek orzeczenia przez sąd separacji jest 

zupełny rozkład pożycia, a skutki orzeczenia separacji są takie same jak w przypadku 

rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Rażąca niesprawiedliwość aktualnego rozwiązania 

prawnego ujawnia się w momencie, gdy orzeczenie o separacji jest wynikiem szczególnie 

nagannych zachowań małżonka, polegających np. na znęcaniu się nad drugim małżonkiem. 

Opisywany problem może pojawić się w sytuacji, gdy na skutek orzeczenia separacji 

z wyłącznej winy małżonka korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej, małżonek 

uznany za niewinnego zostanie mimo to zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych na 

świadczenia pomocy społecznej małżonka wyłącznie winnego rozpadowi małżeństwa.  

 Warto nadmienić, iż obecny kształt Ustawy o Pomocy Społecznej osłabia ochronę 

małżonka pozostającego w separacji w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania 

drugiego małżonka, a także nie wpływa korzystnie na promocję instytucji separacji i tym 

samym nie chroni instytucji małżeństwa. Rozwiązaniem mogłoby być wyłączenie w art. 96 

Ustawy o Pomocy Społecznej, zawierającego katalog osób obowiązanych do zwrotu 



wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej, małżonka osoby korzystającej 

z przedmiotowej pomocy, który pozostaje w separacji. 

  

W związku z powyższym pragnę zapytać Pana Ministra o następujące kwestie: 

1. Jakie stanowisko w opisywanej sprawie prezentuje Pana resort? 

2. Czy możliwa jest zmiana przepisów Ustawy o Pomocy Społecznej w części 

dotyczącej problemu niniejszej interpelacji? 

 

Z poważaniem  

 

Ewa Kołodziej  

 

 

Poseł na Sejm RP 

 

Warszawa, dnia 11 lipca 2012 r. 

 

 


