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7wracam się do pani Ntinister z prośbą o podjęcie diiaian irnicr,aących do

kryterium dc”cłiodnw ego, upr”. maąecgo do ubiegania się O ś ciadezenia rodzinne

lnformwe w „wiazku 7 tym, Że napł\”.\aą do mne hczne I lomniacje od w4JiIn. kiiirch

uaLja żyuo u jc bardzo ctęka. W wielu 7 nich wchnwwane s dzieci iitepełuospmawne

te nie moIą liczyć na zadną pomoc. Z uwaei na przekroczenie krytcnuni dochode”o

Zgodnie i art. 5 wa. 2 i 3 usawy z diun 28 łistopada 3 i c” s uuic.:cnzwh

„d:nn

ci;

Dz. L. z 2906 r.. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), która obowi zi e od dnia I ma
2 r.

ł.iiłck rodzinny puyshJL1je jeżeli dochód r0d7.lny przeliczeniu na osobę .ilbo dochód osoby

uczącej się nie przekracza kwoty 504 z. W przypadku gdy członkiem rodziny lesi diicko

legitymutące się om ezciucni o niepcłnuspra nosci (. I zasikk wW”inr;” pt lute. jeżeli

doc bod rodzixw przeliczeniu na bę albo doc hoLi osoby uczącej ię me przekracza k ot

53 71.

Przepisy powyższej ustaw”., w art. 18 ust. I stanowią. że kwot ht:dtce renuni

.łchodo” ynt orź wscikosc świadczeń rodzitmych podtegaią weryńkac c 3 lata.

i uw,ględruemcrn wytuko badań progu wsparcia dochodowego rodzin

Niestety rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 20I” r w sprii”. t.

JorhoJt „od:;ni „L”r ]r ho,In osubt :qut sic sIinou:ci ch j”J.rę

o ;asi/ck r,join o,a. s wdc:cń „-o:innich ( Dz U. r I 311 poz )r 3)

urt” aduilo jedynie noe wysokości zasiłku rodzinnego. pielęguacyinego, dodatko”. do zaitku

rodzinnego, pozostawiatac h, zniian krterium dochodowe upriw iiiaące do korz stania

e w I zeri rodziniwch



Prog hodowy, hędąc\ podsta%”owym warunkiem otrzymama swiidczeń mc uIig1

imiarue od wetia w Życic ostawy” o ś iadczcmach rodzinnych, Tak niskie krytci min dochodo c

na osohę rodzime po oduje, że pomoc otrzymują tytko osoby skrajnie ubogie. t trzrnyw anie

progu dochodowego na niezmienionyni poziomic oznaeza drastczne tmniejsiank się kręiu

uprawnion%cI1 i faktyczne )ni/CnIe standirdu %idczonej poniocy.

Z duch Główncgo rtędu Statystyczncgo wr”nka, że liućba ypt,on h zsw

rodzinnych wcią spacia. przykładowo w 2005 r. (W tys.) wypłacono 51 zasiłkow, natomuaM

w 2o06 r już tylko 455,4

Obawiam się. że przedstawione dane s nie tylko w nikiem poprawy po/moruLi ZCh

p l sk mcli rndimn, kile takzc siaki od ponad czterech lat w”sukoSL”i progu dochodoweg

System śwmadczcn rodzinnych stanowi podstawowy” instrument polityki rodmnnei

Dtateo też świadczenia rod7inne, powinny być lak nailepiej wykurzstamme do reiza jej

L I do których na] L puede wsz”stk im iworzerite warunkó dla pow stania i rozy oj u

„udzmny, a zwłaszcza dla prawidłowego wypełnianma jej funkcim

W z mązku z powyższym. mając na zgiędzie zapewnienie polskim dz cc bm gudrm”ch

warunko socialnych, „o,tiiie z art 10 ust. I pkt 2 ustawy i 6 stycznia 2000 r. @ Rzcctnmku

Praw Dziecka Dz. U. Nr 6. poz 6 zwracam się do Pani Minister z prohą @ podjęcie działań

zmierzających do znuany rozwiązań w zakresie uprawnień do korzystania ze śwuadczen

rodzinnych
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( )dpo iadaiąe na Iuia piino. imik /IU:\ t)O— I :KC t Juki 4 lis (Ji roku.

% spra ic podjęcia d”iakiń tu rijac> ch do idniciciiia kteriuiii 1cJoco.

upri\\nio do ubiegania ię o iadcienia rośI,iumc. uprz(jnhic intririje

W cIi iti uhecuicy trw j jui prace titauie i prz stiurLic/ui \„r\ tikaej kwot
kr. tcri.o duci uJ eh upraw niajac di do itk ten rnd/inn\ ulu orat ky ol sgIuieh
s\\ ikie/eil. „\ t% rn Itń skicro\%un\ cli do rOJ/iC% ch wujac eb n pdn pra rw
d,jecj. /godnic hfl\\ieni / art. 18 UW\\\ O \\ idJC/efliaLli Wd/iuuJl\ cli (tekst cJnuIrt Di. L I.

24106r. Nr I . po,. ()9 z pkn. 7.rrL) koiy kr. teriti\\ J hodoch upray nia jąc”. cli do
s iadeeń rudiinn\ ch nrai k\% oi” poiećcuńinych sy iadczeui. p J iji.! . er Ilkacji co ?. lata.
( )unia ustawowa wer. tkacja miała uiiicjsce I rienia 20(16 r. L ieiy wowcźas

ż”eruiu wokj t\Iko uiiektr.h s iadc,en rodżiulul% eh, 1VW flLfl. iaiIkri
ęnac\jncgu i dodatku du tasilku rod,iniwgo z r uułu tialeenia i rehahi taeji dtieeka

ruiepe1nospra ulego.

Nh1iż”za \\cr% łkaeia kr. Wrii doet1uLIoch tąura% rllaj4eych do .y. wdcicn
uoJ/jnn\ cli urai kwot p s!c/C1n\cI1 iadc,eń rod,inmch prie iJ,jana jest J I
2(1C)) r. /uaż\s,\ na skale inflacji - jaka miała licjee od 2(1(14 r. tj. od ejcia usta
w ?ycie — urai na inne %Skiituiki makroekouiouuuieine, podniesienie kryteri dchoJm%h
upraniając\ di do iadeicń riid,iiiuiych orat kwot poszeJme h w iadcien. w i iii

„cwIni iadcteń /iątanych 7 uiiepdiws nocia Jiieci. staje się konixtnuek.



Nowe kwoty kryteriów I kwoty świadczeń rodzinnych ustalane sąi uwzględnieniem

wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. przeprowadzanych przez Iiiśty Łut Pracy

i Spraw Socjalnych. Metodę badań progu wsparcia dochodow ego rodzin określa

rozporządzenie Ministra Polityki Spolee,nej z dnio 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu

wtulania progu wsparcia dochodowego rodzin cl)z.t”. Z 2003r.. Nr XII. po”- 7tiIt. Prog

wspareiai doehodow ego rodzin jest ustalany na podstawie badania przeprowadzonegc” inettdq

ckbpercko-cmpiryczną. Przy badaniu progu wsparcia dochotknwgo rodzin uwi”ględniu się:

- 7estaw towarów i usług w podziale na następujące grupy wydatków: tywmi*ć. mieszkanie.

odzież i obuwie. higiena i ochrona zdrowia edukacja. transport i łączność. kultura. sport

I wypoczynek:

• iiomi) spożycia I u4tkuwaniu towarów i usług uwzględnionych w badaniu. ustalone

metodą ekspercką i zwerytikowane na podstawie halania poziomu wydatków gospodarstw

domowyeht II kwintyla rozkładu dochodów:

- poziom cen.

Należy podkreślić. że zgodnie z art. IQ ust. 3 ustawy o iwiadezeniuch rod;iirnych. wysokość

zasiłku rodzinnego w wyniku przepraw adzonid w 24)09 r. nery likatji. nic mote byt niższa

ni? 40 % wartości koszyku żywnościowego dla danej grupy wieku usutlonęj w badaniach

progu wsparcia dochodowego rodzin. (W 2006r. przyjęte kwoty zasiłku rodzinnego były na

poziomic ok. 32 li koszyku żyw nośeiowegoL

Niezależnie od prac związanych z ustawową weryfikacją kryieriów dochodowych

I wysokoici świadczeń rodzinnych. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej prowadzone

są analizy związane z przygotowaniem projektu założeń nowych rozwiązań prawnych.

mających na celu szersze wsparcie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi na utrzymaniu,

w szczególności zaś zmianę warunków przyznawania świadczenia pielęgiucyjnego

i opłacania przez budżet państwa składek na uWzpicczcnie emerytalno-rentowe uraz składek

na ubezpieczenie zdrowotne za benelicjcntów tego świadczenia.
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\Y zwzku z ltcznymi sygnałami. jakie docierają du mnie od rodziców adopcyjnych,

zwracam się do Pani Minister z prośbą o wzmocnienie ochrony rodiów adopcyjnych przed

wypowiedzeniem stosunku pracy z inicjatywy pracoda cv,

Ustawą z dnia 6 grudniu 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) dokonana została nowelizacja przcpisów dotyczących uprawnień

pracowników związanych z rodzicielstwem, w wyniku których m.in. wydlumo urlop

macierzyński i urlop ni warunkach urlopu rnucierzyńskiego wzmacniając przy tym ochronę przed

wypowiedzeniem osób będących na urlopie macierzyńskim, Brak jest natomiast uregulowań

w sprawie polepszenia ochrony przed wypowiedzeniem w stosunku do rodziców adopejiwh

posiadających taką samą wlud, rodzicielską, jak rodzice naturalni.

Zgodnie z art. l82 * 6, lS2 3 wprowadzonych do Kodeksu Pracy powyższa nowehzacją.

które weszly w źcie w dniu I stycznia 2009 r., w stosunku do pracoynicy kurzy afącej z urlopu

macierzyńskiego, pracownika ojca wychowującego dż.iccko korzystającego z niewykorzystaiej

przez matkę części urlopu macierzyńskiego (art. 180 5 Kodeksu Pracy). pracownika ojca

wyehowująccu dziecko korzystającego z urlopu ojcowskiego stosuje się „dpoyicdnio

m.in. pepis art. I 77 Kodeksu Pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może wypo icdzieć ani

Warszawa, dma iu 2009 r.
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iIiniter Pracy i Polityki Społecznej
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rozwiązać umowy o pracę w okresie korzystania rucz nich Z urlopu rnacierzyrieu Takiej

od-e-ony przed wyowiedzen;ern ze strony pracodawcy nic p siadają rodztcc adopc:-n.

Powyższa nowchzaca nie zmicnila syc;i osób hdących na urlopach na warunkach

wiopu macierzyńskiego, li, opiekunów adopcyinych pd względem ich ochron przed

wypowiedzeniem zożonym z inicjatywy pracodawcy. Nic zapewnia ona również oy”zonych

standardów zabezpieczenia interesów rodziców aLlopyjilych i z rodzin zastepczych. jak ta jest

w przypadku interesów rodziców naturalnych.

Zwrócić należy uwagę, że przyę1e w niej rQzwiązama w stoswiku do rodziców

adopcyjnych, nie uwzglr]nily konstytucyjnej zasady jednakowego traktowania podmu-mw prawa

w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym . art. 32 Konstywcji Rzeczypospolitej

Polskiej.

Wprowadzenie [ej nowelizacji niewątpliwie ma na celu wzrost liczby narodzin oraz poprawę

jakości życia rodzin w Polsce, zgodnie z realizowaną polityką prorodzinną rządu. Niemniej jednak,

wprowadzane tam rozwiązania prawne powinny być uparte na równym traktm.anu tc”diców

naturalnych i aciapcynycb.

Uważam, że rodzicom adopcnyin powiima łyć zapewniona taka sama ochrona jak

rodzicom naturalnym będącym na urlopie macieizyńskim

Pogląd tak] znajduje odzwierciedlenie w przepisach prawa rodzinnego i w prawie

międzynarodowym. Zgodnie z art. 121 ust. I ustawy z duta 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny

i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pón. zm.), przez przysposobienie (adopcję) powstaje między

przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi, Oznacza 10,

że nowi rodzice wobec dziecka oraz dziecko wohec nowych rodziców nabywają prawa i obowązki

takie jakie istnieją między naturalnymi rodzicami i dztećni. Rodzice adopcyjni przyjmwą na siebie

taka samą odpowiedzialność, jak za dziecko urodzone w rodzinie (art. 10 ust.I Europejskiej

Konwencji o przysposobieniu dzieci sporządzane: w Strasburgu z dnia 24 kwietnia 196? r.).

Ponadto zarówno rodzice naturalni, jak I adopcyjni 0flO5Zą główną odpowicdzianość za

wychowanie rozwój dzccka (art. I S ust I Kan c:ci o Prawach Dziecka prz tej przez

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 swpada 1989 r. ).
W związku z tym, organy władzy puhltczncj powinny podjąć wsze1ke właściwe kroki

ustawodawcze oraz administracyjne w celu zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu

w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki nie tylko jego

rodziców ale i także jego opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych

(art. 3 ust. 2 Konwencji u Prawach Dziccka. Ponadto organy te powinny okazywać odpowiednią

pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych

z wychowywaniem dzieci (art. 1 8 List. 2 Konwencji o Prawach Dziecka)



W domach dziecka przehyya wiee dzieci, które czekaj na aJopcjc

i potrzebują miłości rodzicielsicj.. Adopcja jcs h:rd? waźnym procesem społcinym, który

zapcwnia pozbawionym opieki rodzicielskiej dzieciom możliwości wychowania się w rodzinie.

Przepis art. I 77 Kodeksu Pracy powinicn inicc zastosowanie nie tylko do rcdziców

korzystających z urlopu macierzyńskiego, ale i także rodziców adopcyjnych kci;zystających

z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dobru adoptowanych dzieci nie może ucicrpeć

w wyiku konsekwencji jakie poniesie jego adopcyjny rodzie w związku ze stratą pricy.

Dzudając na podstawie art. lQa ust. tawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. L Nr 6, poi ri z późn. zmi, zwracani się d Pani Minister

z uprzejma prośbąo podjęcie stosownych dzialań unwliwiających wzmocnienie ciehrony rodziców

adopcyjnych przed wypowiedzeniem z inicjatywyi1xy tak, jak to jest ohecic w przypadku

osób korzystających z urlopów macierzyńskich.
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Nawiąziiąe do Pana stąpienia z dnia 13 eznia 2009 r, znak: ZBIA.”U09—

1/200<)KC. dyezącego wzmocnienia ochwny rodzie adopcyjnych przed

wypowiedicniem łŁ1wku pracy z inicjatywy pracdawcy. uprzejmie dziękuję za przekazane

\yąlplic I W It lr,\tC

W pełni podzielam pr;cdstawiotw w wystąpieniu po1ąd, i rodzicom adopeyjn\m

korzystającym z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego powinna być zapewniona taka

sama ochrona iounku py, jak rodzicom naturalnym korzystają ni z urlopu

macierzyńkieo. Choć cele urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu

macicrzyuskicgu nic są lozsame. tu biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka.

konieczne staje się zapewnienie wzmoonej ochrony pracownikom korzystającym z urlopu na

warunkach urlopu macierz\ ńskiego. gw arantującej im trwałość zatrudnienia w czasie

wypełniama waznych t”unkcji wdiiciekkich

Pracnę podkrcślić, te saI podejnioyanc s działania będące wyrazem szczególnej

troski nie tylko o pracowników — rodziców biologicznych. ale także o pracowników —

rodziców adoptujących dzieci, czy przyjmujących dzieci na wychowanie jako rodzina

iasLępcza Świadczy o tym również ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez

Sejm RP w dniu 6 grudnia 2008 r. mm, podwyźszajaca wymiar urtopu na warunkach urlopu



micrzyiikicgo, a [ak proi adiająa zrónicowanic wymiaru tego urI)pu. w zak)nośt i

d licib\ diieci przyjętych n yychLyani

Liorc pod \aLtc /t „Cti porun\ch gdiici z puiikw Izcni plec7nego,

pmgnc zpciii. z y mz1iwie ihrizym czasie 1rzed%1awię pr[1i/ycę zmian

w Kki pricy, imieriąjącch do objęcit ochrona stosuiiku IC\ pracowiukw

kor/%[ijącycb „ urlopu na warunkach urlopu macierzuiskiego,
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Ustawa z dtni 2 hstopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ([)z U 7 2006 r, Nr 1 39,

poz. 992 z pćn. /01.) detimując w art. 3 pkt 7 „ntytue iapewniające ihIobo nti-zyiuanie”

określa jejako: dom jw;noci spolec:wj, phwówkę opwkuńc:o itichou awc:q, młoc1:iee

schronisko dla nwlL”tnich, :ukhul popraa”c:, urcs: Ślck:i. zakład karni, zakład

opick,ąńco—Ii”c;iiez,y, ahhid pi !ęj;iac no—opiLąaIIicTl”, s:koĄ ko, tuli l!iui kole. L”Ztli

wsfl luc/e te zapE niL!L?

Zgodnie z tcisami ww. ustawy dzieci umieszczone w wymenii”inych placówkach

7apewmających pełne utrzymanie są pozhaioiw zasiłku rJinnco (art. 7 ust. 2),

Zakłady opiekuńczo—lecznicze i alśłudy piclęgnacinoopiekuńcze są khadanii opieki

zdrowotnej na mocy art. 2 ustawy z dnia 3() sierpnia I 091 r. o 7ak ladach opieki zdrowotnej

(Dz. U z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z póżn 701.). Publiczny zakład opieki tdrootiicj udziela

świadczeń zdrowotny Lii finansowanych ze środkó\ puhlieziiycli osobom ubezpieczonym oraz

innym osobom, uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrbnch przepisów, nidpliiiić”,

za c:escrow(i o(lpl(unos(”ui hłb ru/koii ira dpłnnoŚru

Natoniiast art. 34a powyższej ustawy stanowi, iż osoba przebywająca w zakładzie

Opiekuńczo—iecznicz\ln i pielęgtiacyjno—opiekuńczyni ponosi koszfy %„ywk”nia t :akuatcrowunicz

Miesięczną platę ustała się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym

że ophaa nie może być wyższa niż k\ola śxlpowiadajaca 70 % miesięcznego dochodu,

W rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przelwwai e w zak ładne opiekuńczo

leczniczyni i pielęgnacyj no-opiekuńczym.



Zadaniem zakladow opkuńezo-leezniczyeli. p huiiacyjnu-opickuńczych jest udzielenie

dzieciom special istycinych świadczeń zdrowotnych. amdowy Fundusz Zdrowia tinansuj e jedynie

kczenie dziecka, natomiast pacjeni ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania.

W związku z owyższym zakład opiekuńczo—leczniczy tpielęgnacyi o—opickwczy) inc jest

instytucją zapewniającą ca ło(lobu. c utrzymanie, Pobyt dziecka w takim zakładzie jest jedyme

wolny od opłat w zakresie kusztdw leczenia.

Podobnie wylada sytuacja W innych placówkach, określonych jako świadczące kłodohowe

utuyrnaiiic ni. in. w domach pomocy spolecznej, które również pobierają opłaty. Pobytu w takich

instytucach nie można porównywać z pobytem w szpialu. w którym pacicuci nie nkrywają

koszów leczenia, yż\wienia i zakwaterowania,

1Twim, że prawo do zasiłku mdiinnegn (i związanych 7 nim dodatków) nie powinno

przysługiwać jedynie wtedy, gdy pobyt dziecka lub osob” uczącej się W instytucji /ape niającej

całodobowe itirz manie ma charakter bezpłatny. Oilbicram zasiłku rodzinnego jest uzasadnione

w przypadku jeźełi dziecko rzeczywiście przelywa w placówce i rodzice nie ponoszą żadnych

kosztów,

Przepisy przywołanych ustaw wzajemnie się ykluczają Wątpliwe jest, aby celem

Ustawodawcy było ustalenie stosunku ww. przepisów jako wzajemnie się wkiuczająceb,

Konsekwencje istnienia spi-zecinych pr/epIso\y P°”°”ą rndzmy naj nbożsic kur „ystaące

i. pomocy państwa w postaci świadczeń rodzinnych.

Mając na względzie zagwarantowanie dzieciom odpowiednich warunków socjalnych,

zwracam się do Pani Minister, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2(i(iO r.

@ Rzeczniku Praw Dziecka I)z, U. Nr 6, poz.. 69 z póżn zm.) o podjęcie inicjatywy ustaudaczcj

zmierzającej do zmiany definicji zawartej w art. 3 pkt 7 ustawy o świadczeniach rodZinnych.
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R,cc,iiik I”ra Dtkcka

iada na ytpicii ic Pana I{iccznika ź dnia 22 cinw 20(Y) r.

znak: /I\0{) I 5—I. 200ł KC. w sprŁI\\ c upra do ia Iku mdzinnco na

umicszczonc w intytucji iapcyt j:cc całoL1obo%c utrzmank. iioaiwj art. 3 pkt 7

uta\%\ z dnia 28 Ikwpada 2003 roku o iaLkzeniach rodtinnych 1),. U. Nr I 3J. poi 4Y2

7 pó?n. łm). nprzcjm intirmuę:

Zodnic z. art. 7 pkt 2 usta% o ik cniucli rod,irmych. zasiłek roduinny nic

F/\ %łuul ć.ic1 d/Lko /Ot io Uflik. IL/OflL \% łflt\ tULi / iL%\ flL i LdiOdC)bO”\ L

tttrt manie albo rodzinie zastpctcj

Jakie i niy[ucje znawane sa ta zape iajace ca[dobo\ e uir, niame.

art. 3 pk 7 . ustay, zgodnie z którm. są to: dom pomoe poleetnej. placówka

opiek ńezo— chowawcza. mLodzieowy osrodek w \eho\aweł\. schronkko dki LiI1Wh

zakład ppra Ct\. arestt śIcJc,\, zakład ktim. tak ład opiekuńci-Ieeznicz. zk Lid

piC ci cuno•-opiekunL/. szkoła wojkowzi liii” inną „koła. eeIi inttucje te zapew nij

nieodpłatnie pełne ulrz nianie.

/% a/ku i pisz m. jeśli zakład opiekuńczo lcczniczy. zakład pidgnacjrio

opickunc/\ cz inna z w. plucó\ek. kwrcj zostało umiesze/one d,iccko. naklada ru

rod,Icó\\ iidzek pono/cIiia jakichkolwiek opłat za niej dziecka, to y ś kile

w. ari. 3 pkt 7 Lista y o świadczeniach rodzinn\eh, insI\luca ta nic jest instytuc

zupc niająca e łodohow utrz nianie i na umieszczone w niej dziecko przysługuje rd,iconi

„.aiIck rodzinny.



Nieioc1na / priepkanii utaw o iadzcnia 1nd/Inn) h jest sy[uaeja. w kLórej

rudic dł iL”ka „iii etuźune.w np. y yakładzic opiekuńeto 1c(.Jnic/yrn. mając wtaIomi

odp]tncść id koity y”wienia i „akw temwania. dec iją rganu w

re1iiujaecu w wc,cwa rudiinne w danej rninic. traci rawo do zaiłku rodzrnnL”io.

Gdyby jednak taki priypadck mial niicjce. to Jro d zmiany. bądź uchylenia.

niekoriytncj dcc\zji jest tr\b od\la\ wka/.an\ w jej pouc/L”nlu. ic iioenie prie,

twnc. w terminie 14 dni od dat% utrL) iiaiin decijL d\nlai1ia do właściwego

Samor,ad\yeuo Kolegi urn OJ\yoławciego. a w pr/) padku ydania niekoriy tnej decyiji

rów nic pr/c/ SK() — „ioenie, w terminie 30 dni od daty )trt\ mania dCc\/ji SKO. skargi do

Wojw ij,k ieo Sadu Administraejnego.

lw\zzc niki i ktualncgo brzmienia art. 7 pkt 2 w iw. z. art. 3 pkt 7 ostay

o św iadeicniaeh rod/um) eh i nie ma potr/Ch\ now ehzkwji wb iia cb pr,episów

R

( •„„„(/ / I „„
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i iąiku Z p1anm\1ni pracanu nad selskim projektem u\Ęaw% o :miwnt u%Im

o ysIełnie ubezpieczeń sj!ec:nych tu: o omor:eni %k/wIek enw(aJno „zi:otych (druk I 7Q

oraz zapowiadanym projektem riądoy m. chciałbym przekazać swoje stanowisko w sprawie

upra\nicń związanych z n dzicielswem sńb pmwadlae\ cli dzi ność gospodarcta

Projekt poselski jea odpowiedtia na utrt\ mujaca się iiienialże od dziesięciu lat.

niejcdnoztcinosć pricpiSu\ i orzecznictwa sądowego w spra ic obowiązku Ipr\adzania

składek z tytulu prowadzonej dziatalności gospodarezci. osób I”kcych jednnc,eśnie iacoiiikami

w rozumieniu Kodeksu pracy. a przehy\ ających na urlopach wychowawczych lub macicrzyńskich

Niejasne przepis oraz ich różne interpretacje wydawane przez /aklady Vbezpieczeń

Spokcznych doprowadzilY do swacii. że niejednokwinie matki - przedsiębiorcy są karane

z przyczyn przez iehic iiicłowinionych. W wielu pu padkach li. tS wprowadzał je w hiąLi

intmniując. że nie ma konieczności odpro Kizunia składek z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej w czasie urlopu macicrz ńskiego czy wychowawczego.

Gdyby /ak lari I1bćipiecień społecznych należycie iniririowah klientów, osoby te

z pewnością zawiesiłyby prowadzoną przez siebie działalność, nie narażając się na zaległości

składkowe j odsetki z teio tyblu,

/godiiie z konsiytucyiną zasadą praworządnuści ok waM ma prawu oczekiwać, że nie

poniesie szkoJ na skutek stosowania się do obowiązując\ ch organy państwowe przepisów

pr”awnch .\rt. 7 Konstytucji RP stanowi, że organy łaJzy publicznej działają na podstawie

i granicach prawa.



Popierani propozycję zaafle w elskim projekcie ww. tay. ah% h\ ktore

w kresie p bicranii zasiłku macierz ńskiego oraz rzek wające na uropic \ychowa%e?yIn

t11\yaditce FI flZi1IC dź.ił;iliit,: gOSpOdarC7ą. b” lv tiboy iąikyu L czpicczoiic ramach

uheżpieezcnia emerytalno-rentowego tylko zjediiegu r iułu.

Jestem za caik witym umorzeniem ialegł)ch kładek niatkom. które przehy\ał\ w okresie

199”) 2006 r. na urlopach wychowawcz eb, jak Lm. kóre otrzymywały zasiłek macieriyóski

Nie mogą one ponosić skutkó niejasnych. nowclizo anyeh wielokrotnie przepisów ustawy

O systemie abc/pieczeń społecznych. Winę ponoszą takze Zakłady I. hcpieezcń znyeli. które

wystawiały zaświadczenia o fliC/Jle.tar)il1 Z pła ościami składek i t ni samym przeka; ał

hezpicezonym intbrmację. ze składki płacone są pprawnie.

(„hciałhym zwrócić także uwagę \Vysokiej komisji im [o ia;ujacc. a d\skr\nlinLljacc

przedsiębiorców, przepisy dotyczące urlopów wychowawczych.

Irlop wchowa% czy umozliwia rodzicom lub opiekunom małych dzieci opiekę nad nimi

w pier% szh latach życia. Mój niepokćj budzi różnicowank dostępu do korzystania z takiego

urlopu w zależności od łrmy zatrudnienia rudzka.

Na podstawie ubu\\tą/ująecgo stanu pra\ncgo urlop 3chowa%ezy prz skituje tUko

osobie mającej status pracownika Prawo do urlopu chuwawezego jct uprO nieniem

pracowniczym i nie przysługuje osobom, które nie sa związane stosunkiem pracy z pracodawcą.

Zgodnie z art. 1 6 I ustawy z dnia 2b czerwca 174 r. — Kodck pracy <I)z. L”. z I 99% r.

Nr 21, poi. 1)_t z późn. zrn) pracownik zatrudniun\ co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu

wychowawczego w wy rniarze do 3 lat w celu sprawowania osohistj opieki nad dzieckiem. nie

dłużej jednak niż do ukoiczenia przez nie 4 roku życia.

Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu prac jest osoba zatrudniona na podsta% ic umowy

o pracę, powołania. wyboru. mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę Podsta\ową przesłanką

do nabycia prawa do urlopu ychua czego jest pozostawanie w stosunku prae Podczas

korzystania przez pracownicę i urlopu wychowawczego, mimo iż pracoda\% ca nie udpro\\ adza za

nia składek jest ona obkta ubezpieczeniem.

Osobie pro\adzącej działalność gospodarczą. hędacej pr,edięhiorcą w rozumieniLt usta\\\

z dnia 2 lipca 200_t r. o swobodzie działalności gospoJarczj (1 )z. 11. z 2007 r.. Nr I 55, poz 1095

z późn. zm.) nie przysługuje urlop wychowawczy - Przedsiębiorca może jedynie - pod pewnymi

warunkami - skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Warunkiem skuii siania z urlopu

mackrzyńskiego przez sobę proy adzącą działalność jest

1) przystąpienie do dobrowolnego ubezpkc;eiiia chorobo\\ego i przebycie tzw. okresu

wyczekiwania. Ęj. oplacania składek bez prawa do świadczeń.



2) opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne w tetininie I w nieuszczuplunej wysokości.

Uważam. ze obowiązujący system prawny jest nicsprawiedliy i dyskryminuje osoby

prowadzące działalność gospodarczą. Sprawiedliwe spolecnie byłoby rozwiązanie prawne, które

pozwoliłohy matce prowadzącej działalność gospodarczą. zająć się wychowywaniem dziecka,

zapewniając jej jednocześnie urlop wychowawczy i ubezpieczenie na takich samych madach, jakie

obowiązują matki - pracowników.

Problem dotyczy przede wszystkim kabla które prowadzą działalność gospodarczą

jako tlrmy jednoosobowe. Odprowadzanie wysokich składek na ZUS po urodzeniu dziecka

w sytuacji kiedy działalność nie jest fakty rznie proy.udzona? sumowi dla tak małych Gmt ogromne

nbciąkenie, a także stawia te osoby w gorszej sytuacji. Opłacanie składek jest jedynym wyjściem,

które pozwała uniknąć zawieszenia działalności lub ogłoszenia upadłości lirtny. Także potwól na

rynek pracy (po przerwie) w przypadku likwidacji dzialalności jest bardzo utrudniony. laka

sytuacja kobiet prowadzących włamią działalnoąć gozpudarczą jest często przyczyq nie

padęjniowania decyzji ci urodzeniu dziecka.

Chciałbym podkreślić, iż sygnalizowane przeze mnie różnice w dostępie do urlopów

wychowawczych stoją w sprzeczności z art. 71 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. który

stanowi, — matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz

publicznych. Przyznaje on matce praii.o do szcrngólnql opieki i nie wprowadza rozróżnienia na

matkę - pratcoynika i matkę - przedsiębiorcę. Koale dziecko wymaga szczególnej opieki bez

względu na l%”niię zatrudnienia jego matki.

ograniczenia te są również sprzeczne z prawem dziecka do ochrony zdrowia, zawartym

w art. 24 Konwencji ci Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz.

526 z późn. nn.). który wskazuje w ust. 2 pkt d, iż Państwa - Strony podejmą niezbędne kroki

w celu zapewnienia matkom właściwej opieki z4rowotiiej w okresie przed i po wodzeniu dziecka.

1)oda*kowo art. 65 Konstytucji RP zapewnia każdemu wolność %%ybom i wykonywania zawodu.

a także Moinciść wyboru mieisca pracy.

Itwan_m, że wszystkim rodzicom, bez względu nit formę wykonywanej pracy. należy

zapewnić równy dostęp do korzystania z przywilejów związanych z rodzicielstwem. Dlatego też
zwacam uwagę Wysokiej Komisji na ten problem.

Wyrażam jednocześnie nadzieje. że prace Komisji nad projektami poselskim i rajdowym.

doprowadzą do zmiany przepisów. aby były przejrzyste i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych.

a osobom które nie odprowadzały składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. zostaną

te składki umorzone.

Op
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W iw byku z pracami nad rządowym projektem ustmty o :mwnie ustaui

o s:n1ente ubcplecwl społecznych one: ustcnys” I”ruw” brnilzowt”. przyjęte i rekomendowanćj

Radzie Ministrów w dniu 29 st)cznia br. chciałbym przekwit swoje stanowisko w sprawie

założeń przedmiotowego projektu.

Projekt jest odpowiedzią na utrzymującą się niemałte od dziesięciu lat, niejednoznaczność

przepisów i orzecznictwa sądowego w sprawie obowiq4w odprowadzania składek z tytułu

prowadzonęj działalności gospodarczej, osób będących jednocześnie pracownikami w rozumieniu

Kodeksu pracy. a przebywających na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich.

Niejasne przepisy oraz Ich różne interpretacje wydawane przei Zakłady Ubezpieczeń

Społecznych doprowadziły do sytuacji, te niąjednokrotnie matki • przedsiębiorcy są karane

z przyczyn przez siebie niezawinionych. W wieki przypadkach Zus wprowadzał je w błąd

informując, te nic ma konieczności odprowadzania składek z tytułu pmwadzone działalności

gospodarczcj w czasie urlopu macierzyńskiego czy wychowawczego.

Gdyby Zakłady Ubezpieczeń Społecznych nałożycie informowały klientów, osoby te

z pewnością zawicsiiyby prowadzoną przez siebie działalność, nie narażając się na zideglości

składkowe i odsetki z tego tytułu.

Zgodnie z konstytuc)jną zasadą prawoiządności obywatel ma prawo oczekiwać. że nie

poniesie szkody na skutek stosowania się do obowiązujych organy pańahiowe przepisów

prawnych Art. 7 Konstytucji RP sianowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie

i w granicach prawa.



Uwalam. że osoby które w okresie pobierania zasiłku macieryńskicgo oraz priebywająęe

na urlopie wychowawczyni - prol%adsąct” równocześnie działalność gospodarczą. powinny hyć

ohowupicowo ubezpieczone w ramach ubezpieczenia cmerytaino-rcntowcgo tylko z jednego tytułu.

Jestem za całkowitym umorzeniem zaległych składek matkom, które przebywały w okresie

1999 - 2006 r. na urlopach wychowawczych, jak I tym. które otrzymywały zasiłek macierzyński.

Nie mogą one ponosić skutków niejasnych, nowelizowanych wielokrotnie przepisów ustawy

o systemie ubezpieczeń społecznych. Winę ponoszą takte Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, które

wystawiały zaświadczenia o niczałcganiu z płatnościami składek i tym samym przekazywały

ubczpicczonym informację, ze składki płacone 54 poprawnie.

Na mocy art. łOi, ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o R,cczntku Praw Ihieeka

iDę. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister o zm,aiw przepisów i umarzenie

zaległych składek wszystkim osobom, które ich nie odprowadzały z tytułu prowadsonęj

działalności gospodarczej, nie tylko tym które pobierały zasiłek macierzyński.

EIżbic:a łt.dziszewska Sekretarz Stanu ur Kancelarii Prezes. Rzdy Ministró%. Pelnoi:ii.cnik Rządu ds.

Równego Traktotiiauśa
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\V odj)o\\i(.17i na Pana wystąpienie z dnia 19 1uwio 2(109 L. d ty?łce ptiektu

ustawy O zmiunic ufw u ysti”mic zIbe:piLc:ń j om: lł%fuwl” I>rut o hunk”ie

w zakresie umor€”en iu należności z tytułu składek na nho iązko c ubezpieczenia społeczne

osób. które w związku z prowadzoną w okresie pobierania zasilku macierzyńskiego lub

przebywania na utłopie \ycho.awczytn działalnością gospodarczą. ich ie

uprzejmie proszę o przyj cie ijąceh wj aśnień.

Projekwwana riowdizaeja zawiera zmiany w zakresie podlegania howiązkowni

ubezpieczeniom enier alnernu i rentoym z tytułu pobierania zasiłku macierzyiskiego lub

zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego w przypadku zbiegu tego tytułu 7 innym

tytułem ubezpieczenia. 1Xt\ chezas osoby pobierające tLI lek macierzy ński ćasi kk w

wysokości zasiłku macieri\ ńsLieio podlegają z t tulu pobierania tego zasiłku

ubezpieczeniom enwry(alnemu I rentomi. tnansowan fll / budżetu państya pod

warunkiem, że nie wykonują w tym czasie innego zajęcia stanowiącego tytuł do ubezpieczeń

społecznch oraz nie mają pruya do emer tury i renty.

Ponadto wskazau\ projekt zawiem regulacje dot zące uhezpieczon%ch, które w

czasie od I stycznia 1 r. do dnia wejścia w życie us1a\ • okresie pobierania zasiłku

macierzyńskiego, jednocześnie w konywał pozarolniczą działalność lub inną działalnośL

zarobkową i z tego tytułu zobowiązane były opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Proponowana regulacja ma na celu umorzenie lub zwrot należności z t tulu składek Co ile



zostah urt ulowane i na1e,nch związku z prowadzoną działalnoscią gospodarczą oraz

zewidencjonowanie na kontach tych osób składek obuczonych od zasiłku rnaeierzyriskieo.

Regulacją objęte byłyby takzc osok, które do dnia 31 marca 2001 r. nie posiadając wpisu do

ewidencji były wspólnikami spółek ilnych podlegającymi ułiezpiecteniu. Proponowana

regulacja nie dotyczy osob. kwre opłaciły składki z diala1ności i następnie w związku z tym

korzystały ze iadczcń z ubeipiccenia pnłecineeo.

We yskazanej regulacji zaproponowano inne rozwiązania dla osób ubezpieczonych.

które w okresie od I stycznia 1999 r. do dnia wejścia w życie ustaw nie opłacały

obo\%ia/kuwyeh składek z tytułu poarołnici.ej działalności w okresie kort stania z urlopu

wychowawczego. Osobom takim i es miałby w znuczć nowy termin na opłacenie tych

nalenośei, u opłacenie ich we w aanyrn terminie spowodowałoby nicnaliezanie odsetek za

zwlokę. Osoba, która ze \%zgledu na syiuack niaterialną nic byłak w sianie uregulować tych

naleŻności w terminie. miałaby prawo do wystąpienia o układ rataln\

Proponowane regulacje dot\cJącc zhiegó txtuló do ubezpieczeń w okresie od

I stycnki 1999 r. do dnia wejścia w: źycie ustawy korespondują 7 rozwią7aniami

proponowanymi na prtyszłnść, tj. do sytuacji w stępuiąech od dnia wejścia w zcic ustaw”.

Po wejściu w życie ustawy ulegnie zmianie sytuacja prawna w zakresie ubezpieczeń

społecznych osób pobierających zasiłki macierz ńskie i prowadzących w tym czasie

pozarolniczą diiałal ność lub inną działalność zarobkową. Osoby takie będą ubezpieczone z

tytułu pobierania zasiłku i nie hdą musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne z

tyIuu prowadzenia pozarolniczej działał ności.

Odpowiednio - osobom będącym w takiej sytuacji w okresie od I stycznia 1999 r.

do dnia wejścia w życie ustawy należności składkowe z tytułu prowadzenia pozarolniczej

działalności zostaną umorzone. a jeżeli zostały zapłacone. nastąpi „ww składek. Na ich

kontach w ZUS zastaną zaś zewidencjonowane składki emerytalna I rentowe z tytułu

pobierania zasiłku macierzynskiego.

Projektowana ustawa nie imienia sytuacji praw nej w zakresie ubezpieczeń

społecznych osób przebywających na urlopach wychowawezyh I prowadzących w tym

czasie pozirolniczą (Izialalność lub inną działalność z2rnhko%ą. ()ok takie — jak

dotychczas - będą podlegały ubezpieczeniom i obowiązkowym składkom na ubezpieczenia

społeczne z tytułu prowadzenia działalności. Stąd — osobom będącym w takiej sytuacji w

okresie I stycznia I 999 do dnia wejścia w ŻyciC ustawy zostaną umorzone tylko odsetki od



zakgych składek, nuloniiast nalenośĆ góna (składka z t\tułu pr wadzonej dzialalności)

powinna być zalwuia,

Należy podkreślić. że nowelizacja przepro\adzuna w taki sposób doprowadzi na

gruncie ubezpieczeń społecznych do ujednolicenia sy „Lwiej i wskazanych ubezpieczonych w

całym okresie ohoiązywania ustawy @ systemie ubezpieczeń społecznych.

t”roponowane zrónicowanie sytuacji prawnej zakresie uhzpieczenia społecznego

osób prowadzących pozamlniezi działalność lub inną działalność zarobkowa — w okresie

pobierania zasilku macicriyńskkgo (przebywania nn urlopie maeierz)ńskinl i w okresie

przebywania nn urlopie wycho\%awczm wynika z zasadniczych różnic między tymi

urlopami

Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje z mocy prawa każdej kobiecie, która

urodziła dziecko w czasie trwania stosunku pracy, niezależnie od stażu pracy, wymiaru

wykonywanej pracy lub rodzaju zakładu pracy, w którym jest zatrudniona i jest un urlopem

obowiązkowym. pracownica nie może zrzec się prawa do lego urlopu. Okres urlopu

cieriyńskiego jest czasem pozostawania w zatrudnieniu (pracownik jest jednak zwolniony

z obowiązków wykonywania pracy) i otrzymywania zasiłku niacierzyńskicgo — będącego

pochodną wynagrodzenia - stanowiącego 100 % przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12

miesięcy Funkcją urlopu macierzyńskiego jest ochrona zdrowia pracownicy i dziecka,

w związku z tym pewna część tego urlopu musi hć przeznaczona na regenerację fizycznych i

psychicznych sil kobiety. jak również na zapewnienie dziecku opieki w pierwszym okresie

życia.

Należy również zauważyć, że urlop macierzyński Irwa ściśle określony czas, obecnie

przysługuje w wymiarze od 20 tygodni - w przypadku urodzenia I dziecka do 37 tygodni - w

przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (w latach l999-200

okres ten by? zmienny i wynosil od 14 do 39 tygodni).

Natomiast odnosząc się do urlopu wychowawczego należy wskazać, iż w

przeciwieństwie do urlopu macicrzynskiego. nie przysługuje on z mocy iraw udzkia się go

na pisemny wniosek pracownika i jest udzielany w w)miurze do 3 lat na dziecko, nie dłużej

jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia (a praconiko\ i opiekującemu się

dzieckiem niepelnospra nym prt%sluguje jeszcze dodatkowy urlop wychowawczy w

wymiarze do 3 lat, z którego może skorzystać do ukończenia przez dziecko 1 roku życia).



(elciii urlopu wychowawczego jest stworzenie pracowrikowi k !\Mnych wurunkćiw

do sprawowaniu oalhiNtej opieki nad dzieckiem W sytuacji trudnośL”i Z połączeniem

obowiązków opiekuńczych z obo\%iązkanli zawodowymi. Urlop ten powoduje czasowe

zawieszenie obu%t iku \uadezenia pracy io stmnie pracownika. zaś po Stronie pracodawcy

obowiązku zatrudniania go i świadczenia wnaurod,enia (ez li jest w istocie urlopem

niepłatnym).

Korzystanie z urlopu cho awczego nie pozbawia praco nika nioli wości podjęcia

pracy u dot\eIlc soego lub innego pracodawcy albo rozpoczecia inne działalności

zarobkowej a tak2e nauki lub szkolenia Jednak iadna z tych aktyności nic mo/c

możliwości sprawowania oobistcj opieki tiad dticck iem

l”onadto uprttjmie informuję, że z ohowiazujacyeji od I stycznia I 9)r. przepisów

ustawy z dnia 13 padziernika l99r. o nsremie uhe:piec:cń spoke:mch 1)z. U. i 2007r. Nr

II. poz74 z późn. znL) wynika. że osoby pobierające zasiłek macicrzński lub pr7ehy%ające

na urlopie wychowzn%czym podlegaja obowiązkowo ubezpieczeniom emer talnernu I

rentowym z jednego tytułu, jednakże tylko wówczas. jeżeli nie mają uswloncgo prawa do

emerytury lub renty i nie mąją innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń

społecznych, wrn tytułem jest pobieranie zasiłku macierzyńskiego lub przebywanie na urlopie

wychowawczyni. Chciałbym również podkreślić, że przedmiotowy przepis obowiązuje w

systemie prawnym w niezmienionym brzmieniu od 1 st}eznia 1999r,

I)odatkowo w\jaśniam. że składki, które zgodnie z projektem ustay mąją być

umorzone albo zwrócone platnikom były niewątpliwie należne. Zatem urnortcoic tych

należności okresionemu kręgowi podmiotów ma charakter wyjątkowy. a nie po icchn i

powinno być. zwiaszczu w trudnym dla budżetu okresie, stosowane rozważnie i tylko w ściśle

uzasadnionych prź3 padkaeli.

C7 /„„
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Rzecznik l”ral% Dziecka
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IarcL Sa%icki
%1 inister Roliiichya i Rozwoju Wsi

/godnic z art. I 5 Liwy z dnia 20 grudnia 199() r. o ubezpwczcniu spolecznin rolników

(Oz.. . z 2O{]L r, Nr 59, poz. 291, y późn. zm.> rolnikm L ry przyją na wychowanic diiecko

w wieku do jednego roku, przysługuje zasiłek macierzyiiski w wtIkuci irzyip kr1nci cmcrytury

podstawowej, jeżeli w tym czasie został złoźouy przez two wniosek o przysposobienie.

Oznacza to, iż uhe/piec/on\ rolnik nie może otrzymy ać zasiłku macierzyńskiego

w prz1dku, gdy przysposobił dziecko w wieku powyżej jednego roku źycia

Pro dura adopcyjna w Polsce jest długa Proces przgotowań do opej

i czas jj trwania jest różny w „alc!noci od ośrodka, a średnia czasu oczekiwaoLi na d,iccko przez

kaiidydatów na mdzicow atlopcyinych wynosi od ) mieięcy do 1,5 roku Termin ustawowy

wsktzany w powyższym przepisie uprawniający cło zasilku niaeiertyńskitgo jest zbyt kn>iki

W praktyce oznacza Lo. iż osoby ubezpieczone w Kasie Rołniczeo tihezpieczenia Spolccncgo mc

mają szans na skorzystanie z takiego zasiłku,

W ty11 miejscu należy zwrócić uwagę, iż zasady udziclana zasiłku macwrzyńskieo

rolnikowi i pracownikowi. którzy przysposabiają dziecko sa odmienne

Zgodnie z art 29 uaa\yy z dnia 25 czerwca I 999 r o syiadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego razie choroby t lcicrz\ństwa tDt. I. z 2(i5 r., Nr 31, poz 267.

z pó2n. zm.) zasilek macicriyitski przysługuje pracowiiikowi, jeżeli pitylął na wychowanic dziecko



w wieku do 7 roku cia, a w przypadku dziecka wobec kwitegu podjęto decijc

o odroczeniu uhowiazku szknjiweo do 10 roku ż%cia.

Mając na uwadze puw\Sze. przepis art. 15 usta y o hetpieezcniu spolecznym rolników

należy uznać za niczodiiy ? Konstytucja Rzecz\pospoI itej Polski. która naka/LIJ e równego

traktowania podmiotow prawa przez władze iuhl;cznc oraz zakazuje stosowania dyskryminacji

w życiu politycznym. spolecznym i gopoŁhŁrc/ym.

\Vladze puhlicziie inny zagwnrantmyać rcul,iconi aJopc1nym bedace iii ro1nikam takie

same prawa. jakie posiadają rodzice adopcyjni ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń

Spoleeinycb, Ponadto są zobowiązane do zapewnienia jed nakowej pomocy \szyStkir11 rodzicom

bez względu na charakter wykonywanej przez nich pracy i rodzaj iibeipeczeiiia bez względu czy

jest to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Zaeład Ubezpieczeń Spolecznycli.

Dzialajac na poJtawte art. Oa ust I usLiw\ z dnia ( stycznia 21)tto r.

o Rzeczniku l>ra Dziecka (Dz. V. Nr 6. poz 69 z pżn zm.) zwracam się do Pana Ministra

Z uprzejmą pwśFią o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia polecziiego W linków, poprzez

zapewnienie im takich samych kryteriów uprawniaiucycli ŁIO omrzymarmma zasiłku macieriyńskico

z tytulu przysposobienia dzwcka, tak jak to jest W przypadku rodzicow adopcyjnych niebcdących

rolnikami
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Sziiiowna Pani
Jolanta Fedk
Minitci” Pracy Polityki Spolecznej

IJrIop macierz mski pelni bardzo ważna role w polityce ochrony i c1eI/\1stwa Stanowi

przedmiot regulacji prawa pracy i prawa uhezpi CiVL”fl SpDlec7flyCh.

Jest uprawnieniem pracowniczym przysługuj ącym osoboni pnzosiujc ni w stoswiku pra”.

Przepisy dotyczące niacwrz óstwa stanowią, iż urlop maeiei”zyiski wykorzystywany jest przez

maLkę zaraz po urodzeniu dziecka, bądź co najmniej 2 tygodnie przed przewidywaną datą porodu,

a po porodzie priyslugiije jej reszta urlopu macierzyńskiego nicykoriystanego wcześniej aż do

wyczerpania w miaru urlopu (art. 180 Kodeksu Pracy),

Dzieci urodzone pr zedwcześnie tub z różnyiri i wadami wrodzonymi iagrażającynii ich

życiu. z uwagi na swój stan zdrowia. wymaguja zaraz po urodzeniu wlaściwet opieki szpitalnej

przez określony czas wskazany przez lekarza, Tymczasem, matki powracają do domu ze szpitala

bez dziecka, które musi zostać pod opieką lekarzy.

Celem urlopu macierzyńskiego jest nie tylko regeneracja sil kobiety po porodzie. ale także

opieka nad noworodkiem,

Przerwanie przez matke urlopu macierzyńskiego na czas pobytu riowomdka w szpitalu.

ITIOżIiWC jest jedynie po wykorzystaniu przez nią po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego

(art. I 81 Kodeksu Pracy)



Pobyt dziecka w szpitalu jest stresującym wydartcnwni dla rodziców, Okres. kiedy matka

towarzyszy swocmu choremu nowonarodzonemu dziecku w szpilahi nie test adekwatnym czasem.

jaki może spędzić w domu z dzieckieni i nie odpowiada idei urlopu macietikiego

Zuodnie z pos;1nowieni ani i art. I ś Kcnstytucj I Riecypospu riej Polskiej rodzina.

macierzyństwo i wdziciclstwo znaiduja się pod ochroną i pik.i Rzeczypospolitej Po kiej,

Przepisy regulwace kwestie prawa do urlopu iacterzyikiego ucbwalorw przez

ustawodawcę powinny mice na względzie iStotę urlopu rnacwrzyńskiego oraz dohw dziecka

i matki.

Wsparcie ze strony paltshya kobiety w realizacji jej zadai rnacierzyskich powinno siać się

sprawa tiaJrzędn. mając na względzie dobro dziceL

f),iałaiąc na podstawie art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz [ Nr (1, poz. 69 Z póu. zm.), zwracani się do Pani Minister

z uprzejmą pi ob o zmianę przepisw dotyczących urlopu macierzyńskiego poprzez umożliwienie

po porodzie niutkom nownnarodzon\”eh, chorych dzieci wykonzystarńe takiego urlopu dopiero

w okresie, gdy dziecko wraca do domu po długiej hospiialiiacii

I
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MINISTER Warszawa. dnia?t marea 2009r.

PRAC Y I POI TrYK I SPOLECZNEJ

Jolanta Fedak

DPR-I- 4102-359-JS!MP703

Pan
Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27 lutego hr.. znak: Z131A150W31-l!2009!ST.

dotyczące możliwości przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego

w przypadku, gdy dziecko jest tzw. wcześniakiem, uprzejmie wy}aśniam, co następuje:

Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne gwarantują pracownicy skorzyslame

z pelnego wymiaru urlopu macierzyńskiego, w przypadku urodzenia dziecka wymagającego

opieki szpitalnej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 18] Kodeksu pracy. w razie urodzenia

takiego dziecka pracownica, która wykorzystala po porodzie 8 tygodni urlopu

macierzyńskiego, pozostałą c ęść tego urlopu może wykorzystać w terminie późn iejszyrn. po

wyjściu dziecka ze szpitala. Zatem łączny wymiar urlopu macierzyńskiego

wykorzystywanego przez pracownicę w dwóch częściach. ze względu na pobyt dziecka

w szpitalu (co w pmktyce często ma miejsce w przypadku porodów przedwczesnych) — nie

ulega zmianie. Także czas pobytu dziecka w szpitalu (nawet kilkumiesięczny> nie wpIwa na

długość urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego przez pracownicę po wyjściu dziecka

ze szpitala. W przypadku porodu przedwczesnego będzie to bowiem różnica miedzy pelnyni

w miarem urlopu macierzyńskiego (ewentualnie pomniejszonym o część wykorzystaną przez

porodem wynosiącą, zgodnie 7 art. 180 * 2 Kodeksu pracy, co nąjmniej 2 tygodnie) i 8

tygodniami urlopu przypadającymi bezpośrednio po porodzie.

Powyższe rozwiązanie godzi dwa cele urlopu macierzyńskiego. tj. ochronę zdro; ki

kobiety oraz regenerację jej sil w zwiwku z ciążą i porodem. a także ochronę zdro\ia



fizycznego i psychicznego dziecka, poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu matki

z dzieckiem i sprawowanie nad nim osohisni opieki w pierwszych miesiącach życia.

W mojej ocenie propozycja przesunięcia terminu rozpoczęcia urlopu

macierzyńskiego na dzień wyjścia przedwcześnie narodzonego dziecka ze szpitala budzi

istotne zastrzeżenia ze względu na konsekwencje jej przyjęcia. Skutkowałoby to bowiem

pozbawieniem pracownicy czśści urlopu macierzyńskiego. która powinna prz){xtdać

bezpośrednio po porodzie i umożliwiać pracownicy pełne zregenerowanie sił P° ciąży

i porodzie. Gwarancja korzystania przez pracownicę, bezpośrednio po porodzie.

z określonego wymiaru urlopu macierzyńskiego jest standardem wynikającym z prawa

międzynarodowcgo. w tym także unijnego, jak również z regulacji obowiązujących w naszym

kraju, poczynając od okresu międzywojennego.

Ponadto pragnę wyjaśnić, że zgodnie z przepisami art. 53 ustawy o świadczeniach

pienw1Ycl1 z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. pracownica

otrzymuje zasiłek opiekuńczy. jeżeli lekarz leczący dziecko unia, ze zachodzi konieczność

zapewnienia opieki matki nad dzieckiem hospitalizowanym i wystawi zaświadczenie

lekarskie druk ZUS ZŁA. Zatem w przypadku stwierdzonej przez Lekarza konieczności

sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem przez matkę. pracownica może po

wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie. skorzystać

z zasiłku opiekuńczego.

Chciałabym także nadmienić, że od dnia I stycznia 2009 r. wymiar urlopu

macierzyński ego został podwyższony (o 2 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka

i odpowiednio o 3 do 9 tygodni. w przypadku porodu mnogiego), zaś od dnia 1 stycznia

2010 r. będzie można korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, którego wymiar

będzie w kolejnych latach wzrastał i poczynając od dnia I stycznia 2014 r. wyniesie do

6 tygodni. w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i do B tygodni.

w 7ypadku porodu mnogiego. Te korzystne rozwiązania w pełnym zakrcsic dotyczą także

pracownic rodzących przedwcześnie swoje dzieci, zmuszonych do korzystaniu z urlopu

macierzyńskiego w częściach. w związku z pobytem dziecka w szpitalu.

Dalsze zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczącym uprawnień rodzicielskich

mogą być ewentualnie związane z legislacją unijną. Trwają bowiem prace nad zmianą

dyrektywy Rady Nr 92/85/LWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia

środkó%% służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownie

w ciąży. pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią. Korniąa

Europejska. 4V dniu 6 października 2008 r., przedstawiła propozycje zmian [ej dyrektywy

1



obejmujące m.in. wprowadzenie w przypadku porodu przedwczesnego. dodatkowego urlopu

macierzyńskiego (ewentualnie wydlużenie z tego powodu urlopu macierzyńskiego). Obecny.

wczesny etap prac nad zmianą dyrektywy. a także ogólne sformułowanie propozycji

nowelizacji, uniemożliwiają precyzyjne określenie zarówno terminu, jak i zakresu

koniecznych zmian zapewniających implementację nowych regulacji do polskiego

ustawodawstwa pracy.

Niezależnie od powyższego pragnę nadmienić, że wydłużenie urlopu

macierzyńskiego o maksymalnie 8 tygodni w przypadku przedwczesnego porodu lub

urodzenia dziecka wymagającego hospitalizacji rodzi istotne skutki finansowe. Jak wynika ze

wstępnych szacunków, wprowadzcnie takiego rozwiązania oznaczałoby dodatkowy wydatek

na zasiłki macierzyńskie rzędu maksymalnie 80 mln złotych. W Polsce W 2007 roku urodziło

się bowiem około 27 tysięcy dzieci w wyniku porodu przedwczesnego. Przy założeniu, że

w kazdym przypadku takiego porodu skorzystanoby z dłuższego urlopu macierzyńskiego.

trzeba przyjąć w warunkach roku 2009 koszt jednego dnia zasiłku na poziomie około 54

złotych, co pomnożone przez 56 dni (8 tygodni) daje powyższą kwotę wydatku.

Na podstawie danych z rocznika dentogralicznego można w przybliżeniu oszacować.

ze wcześniaki przeciętnie rodzą się około 5 tygodni przed terminem, Zatem koszt

wydłużonego n S tygodni urlopu macierzyńskiego, jeżeli skorzystaliby z niego wszysc\

uprawnieni. w warunkach roku 2009 wyniósłby około 50 mln złotych.

Powyższe skutki finansowe wydłużenia urlopu macierzyńskiego w przypadku

porodów przedwczesnych lub urodzenia dziecka wymagającego pobytu w szpitalu nie mogą
pozostawać be7 wplywu na sposób i termin ewentualnych zmian polskiego ustanodawsta

pracy wynikających z nowych rozwiązań, które w przyszłości zostaną przyjęte prawie

unijnym.

1
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Janusza Kochanowskiego, Rzeczniki Praw Ob”wateiskich

oraz

NIarka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka

do

[)onalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów RP

w sprawie

twhrwty dzieci przed skutkami kryzysu finansowego

Zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Pana Premiera z dnia 3. Ititego 2009 roku

w sprawie wprowadzenia oszczędniejszego systemu zar,ądiani a budżetami resortów

wraz z informacją o dokonaniu szczegółowego pr,eglądu wszystkich pozycji

wydatków resortów, w celu ponownego rozważenia, na ile okreśioiie wydatki są
rzeczywiście konieczne. Zaplanowane przez Radę Ministrów ograniczenia wydatków

nie obejmą rent, emerywr. plac i najbardziej zasadniczych zobowiązań państwa.

Pragniemy wyrazić przekonanie, iż do takich priorytetowych zobowiązań

państwa w warunkach ograniczeń hudżetow ch tudeż zapew nienic właściwej opieki

nad dzieckiem i ochrona ich praw cło życia i zdrowia. do nauki, do rrch(1lflj1

w rodzinie. do godziwych warunków socjalnych, a także prawa do ochrony przed

przemocą i demoralizacją. W tych sprawach już w 2008 roku zaobserwowaliśmy

znaczący wzrost podej mowanych przez nas interwencji.

W warunkach kryzysu, który może dotknąć nąjinlodszych obywateli naszego
kraju, szczególnie istotną rolę ochronną do wypeltiienia mają resorty: Edukacji
Narodowej. Zdrowia. Pracy i Polityki SpolccJI]e oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Dlatego tak ważne jest poznanie planów realizacji dotychczasowych

tamierzeń tych resortów w leżącym w ich kompetencji obszarze opieki nad dzieckiem
w zmienionej sytuacji budżetowej, a także uzyskanie informacji o podjętych
działaniach zaradczych na rzecz ochrony dzieci i rodzin, które znajdują się obecnie
w syt tiacji największego zagrożenia skutkami kryzysu.

Szereg zadań na rzecz dzieci leży w gestii akże innych resortów: Ministerstwa
Infrastruktury w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym, Ministerstwa
Gospodarki w zakresie bezpieczeństwa dziecka jako konsumenta. Ministerstwa
Sprawiedliwości w zakresie sądownictwa rodzinnego i opiekuńczego, czy



Ministertwi Spraw Zazranicznych w zakresie opieki konsu1aruc nad rodzinami

migrantów. Liczne zadania 7 zakresu realizacji i nadzoru nad różnymi aspektami

opieki nad dzieckiem spoczywają na administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

W naszym głębokim przekonani li wymóg zapewnienia pelnej opieki nad matką

i dzieckiem, szczególnie w okresie kryzysu. wiąże się ściśle z interesem Narodu

i państwa. W świetle najnowszych prognoz GUS, ticiłia ludności Polski w 2035 roku

w sosunku do roku 2007 /mniej/y sie o 2 22 572 osób i wyniesie łącznie 35 993

069 mieszkańców. W [yiri samym okresie liczba dzieci w wieku O - 17 łat zmniejszy

się o I 855 $2() osób, a liczba kobiet w wieku rozrodczyni (15-49 lal) zmaleje o 2 487
711. Jednocześnie liczba osób w wieku powyżej 65 roku życia wzrośnie o 3 226 5l
i osiągnie wielkość ącą”nic . 357 527 obywateli. Będzie to oznaczać pnwa)ne
nasilenie się konsekwencji sp(lłecznych i ekonomicznych. Sytuację w tym zakresie

należy już uznać za krytyciiit. dlatego, mimo krytysu inansowego, istnieje potrzeba
iaadniczych puewraisciowań w polityce ekonomicznej i społec.incj państwa na
rzecz stymulowania rozrodczości i wspierania rodziny w jej lunkcji prokreacyjnej.

Wobcc powyższego zwracamy się do Pana Premiera 7 gorącym apelem

o podjęcie pr/ci Radę Ministrów RP wszelkich niezbędnych działań, aby w obecnej
prognozowanej s [nacji budżetowej szczególną ochroną i opieką państwa otoczyć

dzieci, Rangę tej sprawy postrzegamy także w wymiarze moralnym i prawnym. W tym
ostatnim przypadku nie bez znaczenia jest fakt, iż w 2009 roku mija dwadzieścia lat od
uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji
o prawach dziecka.

Warszawa. dnia marca 2009 r.



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawą czerwca 2009 roku

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSS/50012/2009/UW

Pan
Jacek Rostowski
Minister Finansów

Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, posiadająca status organizacji

pożytku publicznego, zwróciła się do mnie z prośbą o pomoc w zakrcsie zmiany

przepisów podatkowych dotyczących podatku od darowizny. Beneficjenci, otrzymujący

pomoc od Fundacji, zobowiązani są bowiem odprowadzać podatek od darowizny oraz

przedkładać stosowne deklaracje Urzędowi Skarbowemu. Wydaje się to być

nieuzasadnione, biorąc pod uwagę charakter tej pomocy oraz obciążenie rodziców.

Mając na względzie dobro dzieci oraz opiekujących się nimi rodziców, a także

efektywność i skuteczność organizacji pozarządowych w ratowaniu zdrowia i życia

dzieci, zwracam się do Pana Ministra — na podstawie art. 10 a ust. I ustawy z dnia 6

stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U z 2000 r. Nr 6 poz. 69 z poźn. zm.) —

o rozważenie możliwości zwolnienia rodziców, otrzymujących pomoc dla dzieci od

organizacji pozarządowych, z obowiązku podatkowego z tytułu darowizny.

D0

-2

W załączeniu:

I. kopia pisma Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci do Rzecznika Praw Dziecka z 6

maja 2009 r.



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dniaP czerwca 2009 r.
MINISTER FINANsÓw

PL- LMJ063/6/GKW/JGRJO9JBMI9-6528

Pan
Mirek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
OO-656 Warszawa

Odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia I czerwca 2009 r. znakZSS/500/212009/GW, w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatkuod spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.) w zakresie zwolnieniaod podatku darowizn dokonywanych przez organizacje pozarządowe na rzecz osóbpotrzebujących, w tym chorych dzieci i ich rodzin, uprzejmie informuję.

Kwestie dotyczące możliwości wprowadzenia zwolnienia od podatku darowizndokonywanych w ramach działalności charytatywnej, w tym na leczenie i ochronę zdrowia,były przedmiotem wnikliwej analizy podczas prac legislacyjnych prowadzonych w 2006 r.
Nie kwestionując zasadności i celowości wprowadzenia przedmiotowego zwolnienia,pragnę podkreślić, iż nieobciążanie podatkiem takich świadczeń powinno uwzględniaćkonieczność zapewnienia szczelności systemu podatkowego.
Kryteria zwolnienia stanowiącego odstępstwo od zasady powszechnościopodatkowania muszą być obiektywne i sprawdzalne, co jest trudne do zrealizowaniaw omawianej materii. Analiza poszczególnych stanów faktycznych dokonana w trakcie praclegislacyjnych doprowadziła do wniosku, że utrudnione byłoby stworzenie regulacji prawnej

obejmującej ulgę związaną z „tzw. ochroną zdrowia” wobec braku w przepisacho ochronie zdrowia i świadczeniach zdrowotnych normatywnej definicji pojęcia „ochronazdrowia” lub „świadczenie zdrowotne”. Brak jednoznacznych kryteriów mógłby doprowadzićdo wykorzystywania ulgi podatkowej niezgodnie zjej przeznaczeniem.
Ponadto mając na uwadze wynikający z art. 167 Konstytucji RP obowiązekrekompensowania gminom ubytków w ich dochodach, baiż zmniejszenia zakresu ich zadań,w przypadku nowelizacji ustawy wprowadzajaej zwolnienie od podatku, należałoby liczyćsię z koniecznością realizacji tych obowiązków ze względu na ujemne skutki finansowe dlabudżet6w gmin, jakie pociągnęłaby za sobą nowelizacja.
Z tych względów nowelizacja, która weszła w życie 2007 r. nie objęła swymzakresem przedmiotowego zwolnienia.

Niezależnie od powyższego, pragnę zaznaczyć, iż nie każde bezpłatne przysporzenie,w tym pomoc świadczona przez organizacje pozarządowe, na rzecz osoby fizycznej, stanowidarowiznę. Stosownie do art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowi umowy darowizny, międzyinnymi przysporzenie o charakterze nieodpłatnym, którego świadczenie wynika z innej niżdarowizna umowy, a zatem z innego tytułu prawnego. Decydujaym kryterium w kwestii



opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn jest kwaliflkacja formy
prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Należy przy tym zauważyć, że strony mogą dokonać wyboru rodzaju czynności
prowadzącej do udzielenia pomocy, przy wykorzystaniu me tylko ogólnej zasady sobody
zawierania umów oraz postanowień statutu tych organizacji, ale także z uwzględnieniem
skutków podatkowych tych czyrmości, wybieraj najkorzystniejsze w tym zakresie
rozwiązanie.

Maj powyższe na względzie należy stwierdzić, że obowiązek zapłaty podatku
od spadków i darowizn wystąpi tylko w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące
warunki:

1) pomoc będzie świadczona na podstawie umowy darowizny, w rozumieniu art. 888 Kc,
i będzie miała postać rzeczową (w tym środków pieniężnych) lub prawa majątkowego
oraz

2) wartość darowizny przekroczy w okresie S lat kwotę wolną od podatku,
tj. dla każdego nabywcy zaliczonego do LII grupy podatkowej (niespokrewnionejgo
z darczyńca) — kwotę 4.902 zł od jednego darczyńcy.

Ponadto pragnę wyjaśnić, że w przypadku, gdy wartość otrzymanej darowizny
przekracza kwotę wolną od podatku (co powoduje powstanie zobowiązania podatkowego),
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym,
podatnicy (tj. nabywcy własności rzeczy lub praw majątkowych) mogą zwrócić się
do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o udzielenie ulg podatkowych, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, z późn. zm.), w tym między innymi 0: odroczenie terminu płatności podatku lub
rozłożenie podatku na raty albo umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych
wraz z odsetkami za zwłokę. Istniejy system ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
przewidziany w powyższych przepisach obliguje ten organ do wyczerpującego zbadania
w każdym indywidualnym przypadku okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz
uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia, w tym oceny istnienia przesłanek ważnego interesu
strony lub interesu publicznego. Ponadto, podjęcie decyzji musi być poprzedzone zgodą
właściwego wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, których dochód stanowiłyby
wpływy z podatku.

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że obecnie nie jest planowane
podejmowanie inicjatywy legislacyjnej w zakresie nowelizacji ustawy o podatku od spadków
i darowizn.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, lipca 2009 roku

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSRI5 00/ „ -1/2009iTT

Szanowna Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spolecznej

Uprzejmie informuję. że powziąłem niepokojące informacje, na temat działań, jakie

Rada Ministrów zamierza przedsięwziąć, w związku z większym niż zaplanowano w ustawie

budżetowej na rok 2009 deficytem w finansach publicznych.

Z uzyskanych informacji wynika, że jednym z obszarów, w których przewidziano

ograniczenie wydatków, są środki przeznaczone na Fundusz Alimentacyjny. Budzi to mój

głęboki niepokój gdyż ideą przyświecającą funkcjonowaniu Funduszu jest zabezpieczenie

finansowe najmłodszych.

Świadczenia alimentacyjne wypłacane przez Fundusz są często jedyną formą wsparcia

małoletnich, w przypadku jeżeli egzekucja w stosunku do osoby zobowiązanej do alimentacji

okaże się bezskuteczna. Należy podkreślić, że zabezpieczają one w ograniczonym stopniu

interes tylko określonej grupy małoletnich: wysokość świadczenia wypłacanego z Funduszu

nie może być wyższa niż 500 zł miesięcznie, zaś uprawnienie może być realizowane tylko

w przypadkujeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 725 zł na osobę.

Z publikacji prasowych wynika, że w tym roku budżet Funduszu wynosi 10,5 mld zł,

a oszczędności związane z ograniczeniem wydatków mają wynieść 1 mld 150 min zł.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się

o poinformowanie czy zostały dokonane analizy, mające na celu zabezpieczenie ciągłości

wypłat z Funduszu w 2009 roku. Ponadto proszę o informację jaka część środków Funduszu

została wypłacona uprawnionym wg stanu na koniec czerwca bieżącego roku.

7ML)
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MINI ST E R Warszawa, dnia (Ąsierpnia 2009 r.

PRACY I POLITYKJ SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

DSR-III-078-1 1-2-MKJ 20 /09

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na pismo z dnia 8 lipca br., znak: ZSRJ500/5-1/2009/TT, dotyczące

zmniejszenia środków zaplanowanych w 2009 r. m.in. na świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, uprzejmie wyjaśniam.

Wydatki na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

nie są wyodrębnioną pozycją budżetu państwa, ale planowane są łącznie ze środkami na

wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej - Świadczenia

rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

stanowią niewielki udział w kwocie ogółu wydatków w rozdziale 85212. Z danych

sprawozdawczych za I kwartał 2009 r. w”ynika, że stanowiły one 13,3% wydatków

poniesionych w tym okresie w rozdziale 85212.

Zaplanowana w ustawie budżetowej na 2009 r. kwota 10.530 mln zł, o której

wspomina Pan Rzecznik w swoim piśmie, dotyczy wydatków na oba te rodzaje świadczeń,

przy czym zarówno ujętych w budżetach wojewodów (cz. 85) w wysokości 9.100,2 mln zł,

jak i w rezerwie celowej na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu

alimentacyjnego (poz. 40) w wysokości 1.429,8 mln zł.



Przyjętą przez Sejm w dniu 17 lipca 2009 r. nowelizacją ustawy budżetowej na rok

2009, planowana kwota 10.529 mln zł została zmniejszona do poziomu 8.309,2 mln zł, z tego

8.244,4 mln zł w budżetach wojewodów i 64,8 mln zł w rezerwie celowej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na bieżąco monitoruje sytuację w obszarze

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przy wykorzystaniu

kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych oraz danych ze sprawozdawczości

budżetowej uzyskiwanych z Ministerstwa Finansów. Jak wynika z tych danych, w okresie

styczeń - czerwiec br. wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu

alimentacyjnego wyniosły ogółem 4.180 mln zł, co stanowiło 45,9% środków ujętych na ten

cel w budżetach woj ewodów w ustawie budżetowej na 2009 r. i były niższe niż wskaźnik

zaawansowania roku, który za okres sześciu miesięcy wynosi 50%.

Wydatki w stosunku do zaawansowania roku były niższe w związku ze:

1) znacznie niższym niż planowano wzrostem liczby korzystających ze świadczeń

z funduszu alimentacyjnego. W IV kwartale 2008 r. ze świadczeń z funduszu

alimentacyjnego korzystało przeciętnie miesięcznie 288 tys. osób, natomiast w I kwartale

2009 r. - 299,7 tys. osób. Mimo wyższego kryterium dochodowego i wyższej kwoty

świadczenia z funduszu alimentacyjnego niż w przypadku zaliczki alimentacyjnej, liczba osób

korzystających z funduszu alimentacyjnego ukształtowała się na podobnym poziomie

(w okresie I-IX 2008 r. z zaliczki korzystało przeciętnie miesięcznie 287 tys. osób);

2) wzrostem dochodów rodzin, w tym także w związku ze skorzystaniem

z podatkowej ulgi rodzinnej w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,

tj. 2007 r., na podstawie którego ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

3) zmniejszeniem się liczebności starszych roczników dzieci uprawnionych

do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z kolei w II połowie 2009 r. wydatki w rozdziale 85212 będą niższe niż planowano

w związku z:

1) przesunięciem terminu weryfikacji świadczeń rodzinnych z 1 września 2009 r.

na 1 listopada 2009 r.;

2) decyzją Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. ograniczającą zakres weryfikacji

kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych jedynie do podwyższenia

kwot zasiłków rodzinnych oraz kwoty świadczenia pielęgnacyjnego bez podwyższenia

kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i bez podwyższenia

pozostałych rodzajów świadczeń rodzinnych.
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Jak wynika z powyższego, przy zmianie planu wydatków budżetowych, przyjętej

nowelizacją ustawy budżetowej, wzięto pod uwagę przewidywane niewykorzystaiiie

zaplanowanych pierwotnie w ustawie budżetowej na 2009 r. środków na realizację ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Z danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów na temat stanu wykorzystania środków

ujętych w budżetach wojewodów w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej

wynika, że w okresie styczeń - czerwiec 2009 r., wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych

oraz świadczeń z fimduszu alimentacyjnego wynoszące 4.180 mln zł stanowiły 50,7% planu

po nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r., a więc były proporcjonalne do upływu czasu.

Należy również mieć na względzie, iż świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia

rodzinne mają charakter obligatoryjny, czyli są wymagalnym zobowianiem skarbu państwa,

stąd też nie może zaistnieć sytuacja, iż osoba uprawniona nie otrzyma świadczeń z ftmduszu

alimentacyjnego lub świadczeń rodzinnych, bądź dostanie je w niepełnej wysokości.

3



5”-RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J lipca2009roku

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSS/500/ /2009/GW

Pani

Jolanta Fedak

Minister Pracy i Polityki Spolecznej

L
Na podstawie art. 1 Oa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 69 z poń. Zm.) zwracam się do Pani Minister o podjęcie

stosownych działań, w ramach pełnionego przez Panią Minister nadzoru nad Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych, W celu wyeliminowania w przyszłości przypadków pozbawienia

świadczeń rodziców korzystających z uprawnień wynikających z rodzicielstwa w sytuacji,

gdy pracodawca nie odprowadzał za pracownika składek do ZUS.

Z niepokojem odbieram informację o przypadkach, gdy ZUS odmawia wypłaty

świadczeń kobietom przebywającym na zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży, z uwagi na brak

odprowadzonych przez pracodawcę składek na ZUS. Podstawą takich decyzji jest

kwestionowanie przez ZUS prawdziwości umowy o pracę, na podstawie której dana osoba

ubiega się o świadczenia. O ile jest rzeczą zrozumiała, że ZUS w takiej sytuacji powinien

sprawdzić, czy urnowa nie jest fikcyjna, o tyle za niedopuszczalne należy uznać, aby przez

czas tej kontroli pozbawiać daną osobę prawa do świadczenia. Jeżeli bowiem pracownik

pozostawał w przekonaniu, że pracodawca dopełnia ciążącego na nim obowiązku

odprowadzania składek, nie może ponosić negatywnych konsekwencji zaniechania

pracodawcy w tym zakresie. Sprawa odprowadzenia należnych składek powinna pozostawać

tylko i wyłącznie w zakresie relacji ZUS - pracodawca.

Stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie ustalania, czy zawarta umowa o pracę jest

fikcyjna, czy nie, opiera się na ustaleniu, czy pracę faktycznie wykonywano (choćby przez

jeden dzień). Tym samym ustalenie prawdziwości umowy o pracę wymaga stosownego



postępowania wyjaśniającego. Na czas jego trwania wstrzymanie wypłacenia świadczeń jest

niezrozumiałą karą dla pracownika, za zaniedbanie pracodawcy. Wstrzymanie świadczeń

może narazić osoby uprawnione na popadnięcie w niedostatek, co może w dalszej

konsekwencji negatywnie oddziaływać na zdrowie zarówno matek jaki ich dzieci.

Mając na względzie dobro dzieci i ich rodziców, a także cel systemu zabezpieczenia

społecznego jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa materialnego m.in. w okresie ciąży i

porodu, zwracam się do Pani Minister o wyeliminowanie opisanej powyżej praktyki w

przyszłości.

I
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MINISTER Warszawa, dnia Ą sierpnia 2009r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

DUS-07-3 I 4-KT/09

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

ul Śniadeckich 10

OO-656 Warszawa
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-

j
W związku z wystąpieniem Pana Rzecznika z dnia 15 lipca 2009r. znak:

ZSS/500/4/2009/GW w sprawie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego osobom o
niepotwierdzonym zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych pragnę uprzejmie przedstawić,
co następuje:

Zasiłki chorobowe i macierzyńskie są w polskim systemie prawnym

przyznawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 31,

poz.267, ze zm.).
Swiadczenia te nie są wypłacane wszystkim osobom niezdolnym do pracy z powodu choroby

oraz wszystkim kobietom, które urodziły dziecko lecz jedynie osobom ubezpieczonym na

podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2007r. Nr li, poz.74, ze zm.).
Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 13 pkt. 1 ustawy systemowej

obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu społecznemu w razie

choroby i macierzyństwa podlegają pracownicy — od dnia nawiązania stosunku pracy, do dnia

ustania stosunku pracy.
Rzeczywiste nawiązanie stosunku pracy jest więc niezbędnym warunkiem objęcia

ubezpieczeniami społecznymi.
Zatrudnienie fikcyjne takich skutków nie może powodować.

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych

nakłada na ZUS obowiązek kontrolowania prawidłowości zgłaszania do ubezpieczeń

społecznych i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych (art.68 ust.1 pkt.1 litera a

ustawy).
Działania kontrolne podejmowane są zarówno w przypadku zaniechania przez

pracodawcę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby spełniającej warunki do objęcia

obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym, jak i w przypadkach wskazujących na fikcyjność

zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
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Ubezpieczeniu społecznemu podlegają, między innymi, osoby pozostające w
stosunku pracy tzn. osoby, wykonujące pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę ( art.22 I
kodeksu pracy).W celu ustalenia prawa do podlegania ubezpieczeniom społecznym ZUS
rozpatruje zgodność wykonywania powierzonych obowiązków z treścią zawartej umowy o
pracę.

W razie stwierdzenia, że stosunek pracy nie został nawiązany, albo nie jest
realizowany, ubezpieczenie społeczne nie może występować, nie przysługują więc w takim
przypadku świadczenia z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłki chorobowe i
macierzyńskie z ubezpieczenia chorobowego.

Natomiast w razie udowodnienia w postępowaniu kontrolnym rzeczywistego
świadczenia pracy przez dana osobę, mimo, że pracodawca nie zgłosił tej osoby do ZUS -

świadczenia z ubezpieczenia chorobowego zostaną osobie zainteresowanej wypłacone,
mimo, że składki za te osobę nie były przez pracodawcę odprowadzane.
Wypłata świadczeń może wystąpić dopiero po stwierdzeniu w postępowaniu wyjaśniającym,
że zatrudnienie było rzeczywiste i że istniały przesłanki do objęcia osoby zainteresowanej
ubezpieczeniami społecznymi.

Należy podkreślić, że postępowanie wyjaśniające może zakończyć się ustaleniem,
że w istocie dana osoba nie świadczyła pracy, nie były więc spełnione warunki do objęcia jej
ubezpieczeniami społecznymi, a tym samym nie nabyła ona prawa do świadczeń z
ubezpieczenia społecznego.
Stąd też sugerowane przez Pana Rzecznika podjęcie wypłaty świadczeń chorobowych w
wypadku osoby, co do której nie rozstrzygnięto jeszcze jej uprawnień do objęcia
ubezpieczeniami społecznymi nie wydaje się uzasadnione.

Pragnę jednocześnie podkreślić, że od decyzji oddziału ZUS, odmawiającej prawa
do objęcia ubezpieczeniem społecznym, przysługuje osobie zainteresowanej prawo
odwołania do sądu okręgowego, a od decyzji odmawiające prawa do świadczeń z

ubezpieczenia chorobowego przysługuje odwołanie do sądu rejonowego.
Pouczenie o trybie i terminie odwołania oraz dokładne określenie sądu okręgowego lub

rejonowego znajdują się każdorazowo na decyzji ZUS.
Prawomocne wyroki sądowe wiążą zainteresowane strony oraz wszystkie organy i instytucje.

MIfpsT11k „

Jar STANU
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa,Ń lipca2009roku

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSRJSOO/8 -1/2009/KC

Szanowny Pan
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów

Jc€ LjL ELLe)
Uchwalenie przez Sejm RP w dniu 17 lipca br. ustawy o zmianie ustawy budżetowej

na rok 2009 powoduje utrzymanie progów dochodowych, uprawniających do nabycia
świadczeń rodzinnych, na dotychczasowym poziomie.

O podniesienie tych progów apelowałem do Ministra Pracy i Polityki Społecznej już
w listopadzie ubiegłego roku. Obecnie obowiązująe kryterium dochodowe powoduje, że
pomoc otrzymują już tylko osoby skrajnie ubogie. Pozostawienie progu dochodowego bez
zmian oznacza drastyczne zmniejszenie się kręgu uprawnionych i faktyczne obniżenie
standardu świadczonej pomocy: w 2007 r. wypłacono 4266,4 tysięcy zasiłków rodzinnych,
natomiast w 2008 r. już tylko 3768,3 tysięcy (spadek o 13 %). Jeżeli progi dochodowe
pozostaną na tym samym poziomie także w roku 2010, to będzie to już 6 rok bez zmian
w tym zakresie, a setki tysięcy kolejnych rodzin pozostaną bez świadczeń.

System świadczeń rodzinnych jest podstawowym instrumentem polityki rodzinnej
państwa. Swiadczenia te powinny być jak najlepiej wykorzystane dla realizacji jej celów, do
których należy przede wszystkim tworzenie warunków dla powstania i rozwoju rodziny,
a zwłaszcza dla prawidłowego wypełniania jej funkcji.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się do Pana Ministra
z wnioskiem, by podczas prac nad budżetem państwa na rok 2010 uwzględniono konieczność
podwyższenia progów dochodowych, uprawniających do nabycia świadczeń rodzinnych
i zabezpieczono środki finansowe na powyższy cel.

_

C41)7
Do wiadomości:

Pani Jolanta Fedak — Minister Pracy i Polityki Społecznej



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia O września 2009 r.

FS 10/065/3/61 2/CZQ/09

Pan
Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W związku z pismem z lnia 23 lipca 2009 r. znak:

uwzględnienia podczas prac nad budżetem państwa na rok 2010 konieczności podwyższenia

progów dochodowych uprawniających do nabycia świadczeń rodzinnych oraz zabezpieczenia

środków finansowych na ten cel — uprzejmie informuję:

W projekcie ustawy budżetowej uwzględnia się wydatki budżetu państwa przeznaczone m. in.

na świadczenia na rzecz osób fizycznych kierowane, na podstawie odrębnych przepisów,

bezpośrednio lub pośrednio do tych osób.

Zasady dotyczące określania wysokości świadczeń rodzinnych, ustalania progów
dochodowych oraz weryfikacji tych świadczeń i progów określa ustawa z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992, z późn. zm.) i przepisy

wykonawcze do tej ustawy.

Zgodnie z art.19 ww. ustawy Rada Ministrów, do dnia 15 maja roku, w którym przeprowadza

się weryfikację, przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno — Gospodarczych m.
in. propozycje wysokości świadczeń rodzinnych oraz propozycje progów dochodowych
uprawniających do otrzymania tych świadczeń.

W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno — Gospodarczych w określonym
w ustawie o świadczeniach rodzinnych terminie tj. do dnia 15 czerwca nie uzgodni wysokości

tych kwot, Rada Ministrów ustala je w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 sierpnia,

na poziomie nie niższym niż wynika to z przedstawionych Trójstronnej Komisji propozycji.

Stosownie do przepisów ww. ustawy Rada Ministrów w dniu 12 maja br. rozpatrzyła i przyjęła
„Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych oraz wysokości świadczeń rodzinnych”.

Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą kraju oraz konieczność ograniczenia wydatków
budżetu państwa Rada Ministrów postanowiła, że kryteria dochodowe zostaną utrzymane na
obecnie obowiązującym poziomie a podwyższone zostaną kwoty zasiłku rodzinnego,
zróżnicowanego ze względu na wiek dzieci, do wysokości nie niższej niż 40 % wartości
koszyka żywnościowego dla danej grupy wiekowej.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
WP Ł. Y N Ę Ł0

2009 -09- 10

WQ)M



2

Podniesienie bowiem wysokości kwoty zasiłku rodzinnego dla osób, które spełniają obecnie

obowiązujące kryteria dochodowe (tj. gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wynosi 504

zł lub 583 zł na osobę w rodzinie wychowuj ącej dziecko niepełnosprawne) powoduje skutki

finansowe dla budżetu państwa w 2010 r. wysokości ok. 1 033 mln zł.

Propozycje Rady Ministrów zostały przekazane Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno —

Gospodarczych. Komisja nie uzgodniła kwot proponowanych przez Radę Ministrów.

W związku z powyższym Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 11 sierpnia 2009 r.

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę

ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129

poz.1058) — wydanym na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych - określiła

wysokość kwot kryteriów dochodowych i świadczeń rodzinnych.
Zgodnie z tym rozporządzeniem od dnia 1 listopada 2009 r. podwyższona została wysokość

zasiłku rodzinnego, zróżnicowanego ze względu na wiek dziecka (tj. z 44 zł do 68 zł - na

dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, z 56 zł do 91 zł — na dziecko powyżej 5. roku

życia do ukończenia 18. roku życia, z 65 zł do 98 zł — na dziecko powyżej 18. roku życia do

ukończenia 24. roku życia) oraz wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 420 zł do
kwoty 520 zł.
Pozostałe wysokości świadczeń rodzinnych (dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny) oraz kryteria dochodowe

pozostają na obecnym poziomie.

r\A1u \QQ4j
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, sierpnia 2009 roku

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/9 J2009/GW

Pani

Jolanta Fedak

Minister Pracy I Polityki Społecznej

LQ 6LL
Na podstawie art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U z 2000 r. Nr 6 poz. 69 z poźn. zm.) — zwracam się do Pani o podjęcie

działań w celu uzależnienia wysokości świadczeń rodzinnych od ilości dzieci, którym

świadczenia te pośrednio przysługują.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych podnosz że są dyskryminowani i apelują o

podjęcie interwencji w tym zakresie. W związku z tym proszę Panią Minister o

rozważenie wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych w ustawie o świadczeniach

rodzinnych, które pozwolą wypłacać świadczenia na każde dziecko.

Obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje przyznanie

rodzinie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także świadczenia

rehabilitacyjnego. Wielu rodziców otrzymujących świadczenie czuje się rozgoryczonych,

kiedy otrzymuje pomoc w jednakowej wysokości, bez względu na liczbę dzieci,

wymagających opieki i wsparcia. W szczególności pokrzywdzeni czują się rodzice dzieci

niepełnosprawnych, którzy mają więcej, niż jedno niepełnosprawne dziecko i oboje

zrezygnowali z pracy zawodowej w celu sprawowania opieki nad dziećmi, a przysługuje

im prawo do jednego tylko świadczenia rehabilitacyjnego.

W odniesieniu do celowości ustawy o świadczeniach rodzinnych, należy

stwierdzić, że pełni ona funkcję gwarancyjną dla osób znajdujących się w trudnej

sytuacji materialnej. W szczególności zaś ma za zadanie chronić dzieci przed ubóstwem.

Tym samym brak proporcjonalności pomocy w zależności od liczby dzieci w rodzinie

sprawin, że to samo świadczenie dla jednej rodziny będzie faktycznie stanowiło formę



zabezpieczenia (gdy jest w niej tylko jedno dziecko), a dla innej rodziny (gdzie dzieci

jest dwoje i więcej) będzie jedynie iluzoryczną pomocą.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, proszę o podjecie działań w celu

wyeliminowania nierównego traktowania dzieci, jako pośrednich beneficjentów ustawy o

świadczeniach rodzinnych.

Do wiadomości:

Pani Minister Elżbieta Radziszewska Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.
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MINI STER Warszawa, dnia Ą sierpnia 2009 r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak
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Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 4 sierpnia 2009 r.

znak: ZSS/500/9/2009/GW, w sprawie uprawnień do świadczeń rodzinnych przyznawanych

na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) uprzejmie informuję, że świadczenie

pielęgnacyjne przyznawane jest osobie, która mogłaby być aktywna zawodowo, ale rezygnuje

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad

niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności. Świadczenie to nie jest więc powiązane bezpośrednio z osobą

niepełnosprawnego dziecka (może zostać także przyznane w związku z koniecznością opieki

np. nad siostrą lub rodzicem), ale ma na celu częściowe zrekompensowanie opiekunowi

osoby niepełnosprawnej uszczerbku w budżecie jego rodziny spowodowanego rezygnacją

przez niego z zatrudnienia oraz zagwarantowanie mu kontynuacji ubezpieczenia emerytalno-

rentowego i zdrowotnego.

Świadczenie pielęgnacyjne nie może być traktowane jako rodzaj wynagrodzenia

dla osoby opiekującej się osobą niepełnosprawną, jego wysokość nie jest więc uzależniona od

ilości obowiązków wynikających z opieki nad osobą niepełnosprawną np. w zależności od

przyczyny niepełnosprawności, ani od ilości osób, nad którymi osoba otrzymująca

świadczenie pielęgnacyjne sprawuje opiekę. Powstanie uprawnienia do świadczenia

pielęgnacyjnego związane jest z faktem rezygnacji z zatrudnienia i utraty,

w związku opieką nad osobą niepełnosprawną (lub osobami niepełnosprawnymi),



możliwości zarobkowania. Fakt ten ma miejsce jednorazowo, niezaleŻnie od tego, czy

powodem rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej była konieczność

sprawowania opieki nad jedną czy nad dwiema osobami. Z powodu rezygnacji

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoba „traci” jedno wynagrodzenie, a zatem

przyznawane jest jedno świadczenie pielęgnacyjne z tego tytułu. Kwota świadczenia

pielęgnacyjnego, tak jak kwota wynagrodzenia za pracę, nie zależy od liczby dzieci będących

na utrzymaniu świadczeniobiorcy.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest dla opiekuna niepełnosprawnego

dziecka lub osoby legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

a nie dla osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki. W celu częściowego pokrycia

wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji przyznawane jest inne świadczenie - zasiłek

pielęgnacyjny (w wysokości 153 zł miesięcznie). Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli

legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała

w wieku do ukończenia 21 roku życia, a także osobie, która ukończyła 75 lat. Ponieważ

w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany

osobie wymagającej opieki (a nie jej opiekunowi), świadczenie to może zostać przyznane

każdej osobie w rodzinie, która spełnia ustawowe warunki do przyznania prawa do zasiłku

pielęgnacyjnego.

Wyrażając zrozumienie dla sytuacji rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji

materialnej, w szczególności rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, należy jednak

wskazać, że zakres pomocy państwa dla tych rodzin uzależniony jest od ograniczonych

możliwości budżetowych państwa. W budżecie nie ma wystarczających środków, aby każdej

rodzinie wychowującej niepełnosprawne dzieci zapewnić wsparcie pozwalające na pełne

pokrycie wydatków na leczenie i utrzymanie dzieci. Ustawa o świadczeniach rodzinnych ma

na celu zapewnienie pewnego minimum pomocy dla rodzin znajdujących się

w najtrudniejszej sytuacji dochodowej. W odniesieniu do świadczenia pielęgnacyjnego to

minimum polega na rekompensowaniu np. jednemu z rodziców niepełnosprawnych dzieci

utraty dochodów z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Natomiast jeżeli

w rodzinie jest już inna osoba, która nie pracuje zawodowo (ma ustalone prawo do

wcześniejszej emerytury na niepełnosprawne dziecko, przebywa na urlopie wychowawczym

i otrzymuje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
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korzystania z urlopu wychowawczego lub otrzymuje świadczenie pielęnacyjne), prawo do

świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje.

Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że rodziny wychowujące dzieci

niepełnosprawne mogą się ubiegać o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego.

Oprócz zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z koniecznością

zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej przyznawany jest dodatek do zasiłku rodzinnego

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (60,00 zł miesięcznie na

dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku

powyżej S roku życia do ukończenia 24 roku życia).

Obecny system pomocy rodzinom wychowującym niepełnosprawne dzieci jest

rozbudowany, a warunki przyznawania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego

zasiłku są preferencyjne dla tych rodzin. Kryterium dochodowe dla rodzin, których członkiem

jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem

o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności to kwota 583,00 zł

w przeliczeniu na osobę w rodzinie (zasada ogólna — 504 zł). Okres pobierania dodatku

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, w przypadku

dzieci niepełnosprawnych jest wydłużony do 72 miesięcy kalendarzowych. Kwota dodatku

z tytułu samotnego wychowywania dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych jest

podwyższona do 250 zł miesięcznie na dziecko (zasada ogólna — 170 zł na dziecko).

Niepełnosprawność dziecka powoduje powstanie uprawnienia do dodatku z tytułu podjęcia

przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania nie tylko w przypadku nauki dziecka

w szkole średniej (zasada ogólna), ale również, jeśli uczy się ono w szkole podstawowej lub

gimnazjum.

Bezsprzecznie sytuacja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne jest

zdecydowanie trudniejsza niż pozostałych rodzin, jednak rodzice dzieci nieposiadających

orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności często również okazują

rozgoryczenie wynikające z subiektywnego poczucia niesprawiedliwości, że pomoc państwa

skupia się przede wszystkim na dzieciach niepełnosprawnych lub wychowywanych

w niepełnych rodzinach, natomiast w zbyt małym zakresie dotyczy wsparcia ich rodzin.

W związku z tym dochodzi do zderzenia dwóch zarzutów — z jednej strony o dyskryminację

dzieci niepełnosprawnych, z drugiej — o uprzywilejowanie rodzin wychowujących dzieci

w „wyjątkowej” sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem

byłoby zwiększenie naldadów finansowych na pomoc wszystkim rodzinom, jednakże

w praktyce ustawodawca musi dokonać wyboru przy podziale środków i zwiększenie pomocy
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na rzecz jednej grupy osób uprawnionych do świadczeń, oznaczałoby ograniczenie pomocy

na rzecz innej grupy świadczeniobiorców. Zasady pomocy określone w ustawie

o świadczeniach rodzinnych mają na celu jak najbardziej racjonalne i sprawiedliwe

w odczuciu społecznym wyjście naprzeciw potrzebom wszystkich rodzin objętych tą pomocą,

m.in. poprzez uwzględnienie szczególnych potrzeb rodzin wychowujących niepełnosprawne

dzieci, w takim zakresie, W jakim pozwalają na to możliwości linansowych państwa.

Ek
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, sierpnia 2009 roku
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZS/5O0/8 /2009/GW

Pan

Grzegorz Schetyna

Minister Spraw Wewnętrznych i

Na podstawie art. 10 a ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U z 2000 r. Nr 6 poz. 69 z poźn. zm.), proszę o
rozważenie dokonania zmian w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr
175 poz. 1440 z poźn. zm.) w celu objęcia 100% zniżką na przejazdy środkami
publicznego transportu zbiorowego dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
do chwili ukończenia przez nie osiemnastego roku życia.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy przewidują dla dzieci, posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności, zniżkę na przejazdy środkami publicznego transportu
zbiorowego w wysokości 78%. Pomimo tej zniżki, koszty transportu stanowią istotną
część kosztów placówek, sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, a także
rodziców tych dzieci.

Mając na uwadze to, jak ważne jest maksymalne ułatwienie dzieciom
niepełnosprawnym poruszania się oraz zwiększenie ich mobilności, a także fakt, że w
niektórych przypadkach zakłady komunalne okazjonalnie udostępniają dzieciom
darmowe przejazdy, proszę o podjecie stosownych działań.

)°aa4)

Do wiadomości:
Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds.
Osób Niepełnosprawnych



Warszawa,,O” ZOO
MINISTERSTWO

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

SEKRETARZ STANU
PEŁNOMOCNIK RZĄDU

DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jarosław Duda

BON-II-0301 - 9-(2)-JW/09

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

W związku z pismem Pana Rzecznika z dnia 4 sierpnia 2009 r., znak
ZSS/500/8!2009/GW, dotyczącym podjęcia stosownych działań, skutkujących zmianą
ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego, skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz do mojej wiadomości, poniżej przedstawiam opinię w przedmiotowej
sprawie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 2 ust. 5 ww. ustawy) do ulgi 78% przy
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego
są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów

jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub

niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego
ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu
pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny -

i z powrotem.
Z propozycji Pana Rzecznika wynika, że zmiana miałaby dotyczyć objęcia dzieci

niepełnosprawnych 100% zniżka, do ukończenia przez nie 18 roku życia. Nie jest jasne, czy
zmiana taka miałaby również dotyczyć opiekunów podróżujących z dzieckiem. Należy
również wziąć pod uwagę, że dzieci i młodzież niepełnosprawna mogą mieć wydłużony okres
trwania nauki (obowiązek szkolny i obowiązek nauki), i uczęszczają do ww. placówek często
po ukończeniu 18 lat. Zgodnie z przyjętą w tej ustawie definicją dzieci i młodzież dotknięte
inwalidztwem lub niepełnosprawne to osoby do ukończenia 24 roku życia oraz studenci
dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku Życia. Nie wiadomo czy
propozycję należy traktować, jako 100% zniżkę do ukończenia 18 roku życia,



a po ukończeniu 18 roku życia nadanie uprawnień do 78% zniżek na przejazdy
wymienionymi środkami transportu, czy wprowadzenia pełnej odpłatności za przejazdy.

Należy również wziąć pod uwagę, że przepisów tych nie stosuje się do komunikacji
miejskiej, która leży w kompetencji samorządów.

Z punktu widzenia społecznego proponowane zmiany są jak najbardziej wskazane.
Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia, należy wziąć pod uwagę, że zmiana taka
pociąga za sobą skutki finansowe. Ostateczne rozstrzygnięcie o przedłożeniu projektu ustawy
o zmianie ustawy w proponowanym kierunku wymaga przeprowadzenia szczegółowej
analizy skutków finansowych, do której właściwy jest resort infrastruktury.



Warszawa, dnia września 2009 r.

MINISTER INFRASTRUKTURY

Nr MB 4t—053-13 /09

Doc: 952146

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

7
Odpowiadając na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 4 sierpnia 2009 r. znak

ZSS/500/8/2009/GW, otrzymane przy piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 14.08.br. nr BMP-0748-7024/O9JEG, w sprawie możliwości objęcia 100% zniżką na

przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego dzieci posiadające orzeczenie

o niepełnosprawności do chwili ukończenia przez nie osiemnastego roku życia, uprzejmie

informuję, że realizacja elementów polityki społecznej państwa wobec osób

niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy do właściwości Ministra Pracy i Polityki

Społecznej w porozumieniu z Ministrem Finansów odpowiadającym za stan finansów

państwowych.

Minister Infastruktury nie posiada kompetencji do rozszerzenia uprawnień do

ulgowych przejazdów jakimkolwiek kategoriom osób uprawnionych, w tym

niepełnosprawnym dzieciom.

Do właściwości Ministerstwa Infrastruktury należy interpretacja aktów prawnych

dotyczących ustawowych uprawnień do ulg przy przejazdach środkami publicznego

transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego przyznanych m.in. ustawą z dnia

20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) oraz nadzór nad

przestrzeganiem tych przepisów.



Zważywszy, iż problem rozszerzenia wymiaru i zakresu ulg ustawowych, bądź

przyznania prawa do bezpłatnych przejazdów obejmuje obszar kreowanej przez Rząd

szeroko pojętej polityki społecznej i finansowej, ewentualna inicjatywa ustawodawcza w

zakresie ustawowych ulg przejazdowych, może zostać podjęta dopiero po akceptacji

samego zamysłu rozszerzenia dotychczasowego zakresu ulg i po ustaleniu których grup

uprawnionych i w jakim zakresie zwiększenie ulg ma dotyczyć, albowiem otrzymywane

wnioski w tej sprawie dotyczą nie tylko niepełnosprawnych dzieci, ale także innych osób

uprawnionych do ulg z mocy powołanej ustawy oraz innych ustaw. Decydujące znaczenie

będą miały skutki finansowe z tego tytulu dla budżetu państwa. W 2008 roku na

sfinansowanie ulg ustawowych w obecnym kształcie przeznaczono kwotę ponad 900 mln zł.

Jednocześnie pragnę podkreślić „iż Minister Infrastruktury nie posiadając kompetencji

do rozszerzenia uprawnień do ulgowych przejazdów jakimkolwiek kategoriom osób

uprawnionych, nie jest organem właściwym do wnioskowania o wniesienie inicjatywy

ustawodawczej w tym zakresie.

Ć::s
Z upoważni a

MINISTRA INFR TRUKTURY

Tadeusz armuzfewjcz
Se etarz Stanu
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Warszawa, dn. 30 września 2009 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dyrektor Gabinetu Politycznego

Piotr Targiński

L .;7ria F3N D

„ŁYNFLC

200 -10-05

O /

Sz. P.
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

---

J
Wodpowi na Pański list (ZSS500/8/2009/GW) jaki skierował Pan na

ręce Pana Ministra SWiA Grzegorza Schetyny, w załączeniu pozwalam sobie
przesłać odpowiedź jaką otrzymałem od Pana Marka Radzikowskiego,
Dyrektora Gabinetu Politycznego Ministra Finansów Jana Vincenta
Rostowskiego.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.



Warszawa, dnia .2 września 2009 roku

MINISTERSTWO FINANSÓW
Dyrektor Gabinetu Politycznego

GN2/063/3JMCP/09/46

Pan

Piotr Targiński

Dyrektor Gabinetu Politycznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 sierpnia br., znak: GPM-181/2009, przekazujące

w załączeniu wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka, dotyczące postulatu zmiany ustawy z dnia

20 czerwca 1993 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 175 z 2002 r., poz. 1440, z późn. zm.) w celu objęcia

100%-ową ulgą na przejazdy dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności,

uprzejmie informuję co następuje.

Minister Finansów nie poddaje w wątpliwość znaczenia, jakie mają ulgi biletowe dla

możliwości przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Uznając społeczną potrzebę

istnienia takich ułatwień, ustawodawca określił w art. 2 ust. 5 ustawy o uprawnieniach do

ulgcniych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, że dzieci i młodzież

dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne uprawnione są do ulgi 78% przy przejazdach

środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego.

Należy podkreślić, że refundacja kosztów stosowania ulg w autobusowych

przewozach osobowych nie jest jedyną formą wsparcia komunikacji pasażerskiej, w tym

mobilności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Tytułem refundacji kosztów

analogicznych ulg obowiązujących w transporcie kolejowym budżet państwa przekaże w roku

2009 przewoźnikom kolejowym w formie dotacji przedmiotowej kwotę 380 mln zł. Ponadto,

ze środków budżetu państwa dotowane są także kolejowe pasażerskie przewozy

międzywojewódzkie i międzynarodowe, co sprawia, że wszyscy pasażerowie, w tym również

niepełnosprawni, ponoszą mniejsze koszty biletów. Wydatki budżetu państwa z tytułu dotacji

celowych do wskazanych przewozów wyniosą w bieżącym roku 240 mln zł. Wymienione

dotacje do przewozów kolejowych łącznie z kosztami dopłat do ulgowych przewozów

autobusowych liczą ponad 1,1 mld zł i stanowią jedną z największych pozycji po stronie

wydatków budżetu państwa.

________________

PM

dn.



Warto także zauważyć, że postulowana ulga w wymiarze 100% dla dzieci i młodzieży

dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych została w przeszłości wprowadzona na

mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do

bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr

40, poz. 150). Przedmiotowy przepis funkcjonował w tym kształcie do dnia 31 stycznia

2002 r. kiedy w życie weszła ustawa z dnia 2] grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o

uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu

zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U z 2002 r., Nr 4, poz. 34), ograniczająca

wymiar ulgi do 78%.
Powodem zmiany art. 2 ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i rezygnacji ze 100%-owej ulgi

przejazdowej dla wszystkich uprawnionych (nie tylko dzieci i młodzieży niepełnosprawnej)

były liczne nadużycia popełniane przez przewoźników przy identyfikacji osób uprawnionych

oraz przy naliczaniu i rozliczaniu tych ulg. Ustanowienie ulgi 78% pozwoliło na ograniczenie

wspomnianych nadużyć, powodujących szkodę dla budżetu państwa, a więc w konsekwencji

dla wszystkich podatników. Biorąc to pod uwagę postulat zastmienia 78%-owej ulgi

biletowej dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, ulgą w wymiarze 100% nie może zostać

zaakceptowany.

SZEF GABFYCZNEG(
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Sylwester Rypiński

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

)
Na podsta e art 10 a ust 1 ustawy z dma 6 styczma 2000 r o Rzeczmku Praw

Dziecka (Dz. U z 2000 r. Nr 6 poz. 69 z poźn. zm.) — zwracam się do Pana o podjęcie

działań w celu szerszego zastosowania przez ZUS 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych zasad

umarzania nalezności z tytułu nieopłacanych składek na ubezpieczenia społeczne.

Pismem z dnia 21 maja 2009 r. zwracałem się do Pana w sprawie Pam Marioli

Protasewicz, której bardzo trudna sytuacja rodzinna oraz zawodowa nie pozwała na spłacenie

zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Działaj ąpa w Pana imieniu Dyrektor I

Oddziału ZUS w Po7naniu decyzją z dnia 9 lipca 2009 r. nr 93/2009 utrzymała swoją

wcześniejszą decyzję o odmowie umorzenia składek. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że

rozstrzygnięcie w przedmiotowym zakresie zapada w trybie tzw. uznania administracyjnego,

co powoduje, że organ administracji nie ma obowiązku korzystać z przysługujących mu

uprawnień. Jednocześnie podkreślono publiczny charalcter obowiązku opłacenia składek na

ubezpieczenia społeczne.

Nie kwestionują prawa organu administracji do zaniechania umorzenia składek w

trybie * 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca

2003 r. w sprawie szczególnych zasad umarzania należności z tytułu nieopłacanych składek

na ubezpieczenia społeczne, pragnę wskazać na treść i cel tego przepisu. Redakcja przepisu

wskazuje jednoznacznie, że możliwość umorzenia składek została przewidziana w sytuacji,

gdy ich opłacenie pozbawiłoby zobowiązanego i jego rodzinę zaspokojenia niezbędnych

potrzeb życiowych. Ustawodawca wprowadzając ten przepis uznał, że ważniejszą wartością



jest bezpieczeistwo rodziny zobowiązanego, niż opłacenie składek na rzecz ZUS. Ponieważ

w sprawie Pani Marioli Protasewicz jej sytuacja rodzinna nie miała dla ZUS znaczenia,

zwracam się do Pana Prezesa, o wskazanie w jaki sposób ZUS interpretuje przepis 3 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w

sprawie szczególnych zasad umarzania należności z tytułu nieopłacanych składek na

ubezpieczenia społeczne, a także o podanie liczby przypadków, w których na podstawie tego

przepisu ZUS umorzył składki w latach 2007 — 2009.

Jestem przekonany, że stosowanie przywołanego wyżej przepisu może skutecznie

przyczynić się do ochrony prawa dzieci do życia w godziwych warunkach bytowych.

Obowiązek zapewnienia im takich warunków ciąży bowiem również na instytucjach

publicznych.
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Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy I Polityki Spolecznej

Z informacji prasowych wynika, że niektóre gminy nie wypłacają świadczeń

rodzirrnych w terminie ustawowym. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003

roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), świadczenia

rodzinne powinny być wypłacane osobom uprawnionym do ostatniego dnia miesiąca, za który

zostały przyznane.

Niewypiacanie ich w terminie powoduje, iż wiele niemajętnych rodzin — a co za tym

idzie, i dzieci — może nie mieć zapewnionych podstawowych i bieżących potrzeb życia

codziennego.

Zgodnie z art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, rodziny znajdujące się

w trudnej sytuacji materialnej i społecznej mają prawo do szczególnej pomocy ze strony

władz publicznych. Dlatego, na mocy art. 10 a ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister

o przedstawienie informacji na temat działań, które wyeliminują wspomniane

nieprawidłowości.

D0
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PŁ
Odpowiadając na pismo z dnia 5 sierpnia br., znak: ZSS/500/10-1/2009/ST,

dotyczące realizacji art. 26 ust I ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach

rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zgodnie z którym świadczenia

rodzinne powinny być wypłacane do ostatniego dnia miesiąca, za który zostały przyznane,

uprzejmie wyjaśniam.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej systematycznie monitoruje realizację

świadczeń rodz[nnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Podstawowym źródłem

informacji w tym zakresie są dane z kwartalnych sprawozdań rzeczowo-finansowych

sporządzanych przez gminy oraz województwa, a także- dane sprawozdawczości budżetowej,

uzyskiwane z Ministerstwa Finansów.

W związku z docierającymi do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

sygnałami o zakłóceniach w wypłacie świadczeń już w kwietniu zwrócono

się do wojewodów, sprawujących bezpośredni nadzór nad realizacją zadań zleconych

z zakresu administracji rządowej, o informacje na ten temat.

Z uzyskanych odpowiedzi wojewodów wynikalo iż, w związku z czasowym

ograniczeniem wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej, wystąpiły - w porównaniu

z praktyką lat ubiegłych, zmiany w liczbie transz i kwotach środków na świadczenia

rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazywanych w poszczególnych

transzach w trakcie miesiąca do budżetów wojewodów, a następnie do budżetów

gmin. Coraz częstsze są przypadki, gdy większość środków zapotrzebowanych



przez gminy, przekazywana jest w drugiej i trzeciej dekadzie miesiąca.

Mimo że nie oznacza to uchybienia ustawowym terminom wypłat ww. świadczeń,

to w niektórych przypadkach może powodować opóźnienia w stosunku do terminów

określonych w decyzjach (tj. jeśli decyzje zawierały wcześniejsze terminy niż koniec

miesiąca). .Z informacji z województw wynika, że w większości przypadków wojewodowie

lub wójtowie, burmistrzowie i prezydenci - działając w ramach własnych kompetencji

dokonywali odpowiednich przesunięć środków, które zabezpieczały dotrzymanie nie tylko

ustawowych, ale i decyzyjnych terminów wypłat.

Tym niemniej, w kwietniu br. wystąpiłam do Ministra Finansów, z prośbą

o wyjaśnienie zakłóceń w płynności przekazywanych środków na świadczenia rodzinne

i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o podjęcie działań w celu zapewnienia

środków finansowych na dokonanie terminowych wypłat obligatoryjnych świadczeń

rodzinnych.

Jak wynika z aktualnych danych Ministerstwa Finansów wykorzystanie środków

budżetowych na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie

I półrocza br. wyniosło 50,7% kwoty środków ujętych w rozdziale 85212 wg. planu

po zmianach wprowadzonych nowelizacją ustawy budżetowej z dnia 17 lipca 2009 r.,

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (Dz.U. Nr 128, poz. 1057).

Wynika stąd, że wskaźnik wykorzystania środków na ten cel, przekazywanych stosownie

do zgłoszonego przez woj ewodów zapotrzebowania, był na poziomie proporcjonalnym

od upływu czasu.

Z informacji w sprawie realizacji art. 26 ust. I ustawy o świadczeniach rodzinnych

przekazanych w sierpniu br. przez Wydziały Polityki Społecznej urzędów wojewódzkich

do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że generalnie świadczenia rodzinne

w okresie I półrocza br. wypłacane były z zachowaniem ustawowego terminu.

Tylko w województwie lubelskim zwrócono uwagę, że sporadycznie mogło zdarzyć się, iż —

w związku z przekazaniem ostatniej transzy środków (8%) na wypłaty czerwcowe

w dniu 29 czerwca, do niektórych gmin środki dotarły w pierwszych dniach lipca.

Natomiast w informacji otrzymanej z woj. lubuskiego wskazano nie tyle na opóźnienia

w ustawowym terminie realizacji świadczeń ile na konieczność wyłożenia

przez gminy (39 gmin) własnych środków (pożyczenie), aby dokonać wypłaty

świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. I ww. ustawy. W województwie śląskim

odnotowano siedem przypadków opóźnień, które były związane z problemem

konfiguracji oprogramowania komputerowego, - po ujawnieniu sytuacji świadczenia

2



zostały niezwłocznie wypłacone a problem usunięty.

Pragnę zapewnić Pana Rzecznika, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

będzie kontynuować monitorowanie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,

podobnie jak ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i — w razie potrzeby

— podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia sprawnej realizacji tych świadczeń.

U MINISTER

3
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QeJ)
Zwrócili się do ninie z prośbą o pomoc rodzice dzieci adoptowanych. Wskazują

oni, że po prawnym dokonaniu adopcji, ubezpieczyciele bądź odmawiają, bądź jedynie w
drodze wyjątku przyznają im świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka. Problem
powstaje zwłaszcza wtedy, gdy nowy akt urodzenia dziecka jest sporządzany po
ukończeniu przez nie trzeciego roku życia. W takiej sytuacji roszczenie o wypłatę kwoty
przedawnia się (formalnie minęły trzy lata od dnia urodzenia się dziecka). Powoduje to
dodatkowe komplikacje dla rodziców, a w niektórych przypadkach pozbawia ich
możliwości otrzymania świadczenia.

Biorąc pod uwagę, jak ważnym wydarzeniem w życiu rodziny jest adopcja oraz
fakt braku jasnych regulacji w tym zakresie po stronie ubezpieczycieli, zwracam się do
Pani Rzecznik z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu zrównania praw rodziców
adopcyjnych z prawami rodziców biologicznych z tytułu urodzenia dziecka.

(„?4t
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Pan
Jan Grzegorz PrądzyńjJP
Prezes Zarządu -

Polskiej Izy.łT6ezpieczeń
ni. W)p1a 47/49
Q4 Warszawa

Do Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się Rzecznik Praw Dziecka z prośbą o podjęcie działań

w celu zrównania praw rodziców adopcyjnych z prawami rodziców biologicznych w

kontekście praktyki rynkowej polegającej na odmawianiu wypłaty świadczenia z tytułu

narodzin dziecka rodzicom, którzy mają zawartą umowę ubezpieczenia na życie z opcją

wypłaty świadczenia w przypadku urodzenia się dziecka, gdy dziecko powiększające rodzinę

dołączyło do niej w drodze adopcji.

W związku z powyższym chciałabym poddać pod rozwagę podjęcie wspólnych działań

Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz urzędu Rzecznika Ubezpieczonych mających na celu

dokonanie analizy treści ogólnych warunków ubezpieczenia, zbadania powszechności

opisanej praktyki oraz zaproponowanie i wdrożeń takich rozwiązań wskazanego problemu,

które wychodzić będą na przeciw społecznym potrzebom w tym zakresie.

Z treści skarg wpływających do Biura Rzecznik Ubezpieczonych wynika, że zakłady

ubezpieczeń na życie odmawiają wypłaty świadczeń lub przyznają wypłatę świadczenia w

drodze wyjątku. Jednym z często spotykanych problemów również jest podnoszenie zarzutu

przedawnienia roszczenia w przypadku gdy adoptowane dziecko urodzone jest więcej niż trzy

lata przed złożeniem roszczenia o wypłatę świadczenia nawet jeżeli stosunek prawny

Ii2
Biuro Rzeznika Praw Dziecka

WPŁYNĘŁO
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pomiędzy rodzicem, a przysposobionym dzieckiem powstał w okresie krótszym niż trzy lata.

Zważywszy jednak na fakt, iż liczba interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w podobnych

sprawach jest niewielka zwracam się z propozycją podjęcia współpracy licząc na korzyści

wypływające ze wspólnych działań PRJ z Rzecznikiem Ubezpieczonych dla

ubezpieczających oraz ubezpieczonych.

Pragnę zauważyć, iż problem adopcji dotyczy kilku tysięcy dzieci rocznie. W ostatnich latach

liczba przysposabianych systematycznie wzrasta. Wychowanie dziecka w środowisku

rodzinnym, w którym panują zdrowe, bliskie relacje pomiędzy członkami rodziny

bezsprzecznie jest korzystniejsze dla rozwoju dziecka niż wychowywanie w zakładzie

opiekuńczym. Współcześnie podstawową funkcją społeczną przysposobienia jest zapewnienie

dziecku brakującego środowiska rodzinnego. Podstawowym kryterium oceny adopcji jest

kryterium dobra dziecka. Zasada dobra dziecka jest fundamentalną zasadą polskiego prawa

rodzinnego, która wpływa w sposób istotny na rozwiązania prawne zawarte w KRO.

Zasadniczym źródłem tej zasady jest art. 72 Konstytucji RP, który statuuje obowiązek

Państwa do zapewnienia ochrony praw dziecka, prawo do opieki i pomocy władz publicznych

dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej, obowiązek Państwa ochrony dziecka przed

przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, a nadto obowiązek władz publicznych

oraz osób odpowiedzialnych za dziecko do wysłuchania i w miarę możliwości do

uwzględnienia zdania dziecka w toku ustalania praw dziecka.

Analizując treść postanowień Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ustawa z dnia

25 lutego 1964 DZ. U.64.9.59) odnośnie przysposobienia chciałabym zauważyć, że

przysposobienie jest stosunkiem prawnym powstającym pomiędzy przysposabiającym, a

przysposabianym. Stosunek ten powstaje w momencie uprawomocnienia się konstytutywnego

orzeczenia sądu opiekuńczego i jest skuteczny erga omnes.

W mojej ocenie nie ulega wątpliwości, że w odbiorze ubezpieczających oraz ubezpieczonych,

faktyczną przesłanką, w ubezpieczeniu na życie, objęcia zakresem ochrony ubezpieczeniowej

również ryzyka narodzin dziecka nie jest sam fakt narodzin, a konsekwencje majątkowe

wypływające z faktu powiększenia się rodziny. Przy takim ujęciu nie budzi wątpliwości, że

bezpodstawnym jest różnicowanie sytuacji rodziców biologicznych oraz osób podejmujących

dodatkowy wysiłek, w celu poprawienia sytuacji życiowej pokrzywdzonego dziecka, poprzez

decyzję o adopcji. Konsekwencje majątkowe powstają bez względu na to czy przyczyną

powiększenia rodziny jest fakt narodzin dziecka czy też konstytutywny wyrok sądu



rodzinnego. Rolą dobrowolnych ubezpieczeń na Życie m.in. jest zapewnienie pomocy

ubezpieczonym w przypadku zdarzenia powodującego zmianę sytuacji życiowej. Na

marginesie chciałabym zauważyć, że wyjście naprzeciw potrzebom społecznym poprzez

wsparcie osób podejmujących się dodatkowego wysiłku polegającego na przyjęciu do rodziny

często bardzo pokrzywdzonych dzieci, niewątpliwie wpłynęłoby pozytywnie na odbiór

społeczny branży ubezpieczeniowej, a szczególnie wszystkich zakładów ubezpieczeń działu I

oferujących produkty z dodatkowymi świadczeniami z tytułu urodzenia się dziecka.

Wydaje się, że w przypadku podjęcia tego typu prac warto by było zaprosić do nich Pana

Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka.

Rzeci76jpieczonych

en

Do wiadomości:

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
OO-656 Warszawa
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Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Docierają do mnie informacje, że przyznanie dziecku szkolnego stypendium

motywacyjnego powoduje obniżenie wysokości świadczenia socjalnego otrzymywanego

przez rodziców.

Stypendium motywacyjne jest wliczane przez Ośrodki Pomocy Społecznej do

dochodu rodziny, co skutkuje obniżeniem wysokości zasiłku stałego dla rodziców.

W rezultacie dochód rodziny rośnie minimalnie, albo wręcz wcale. Powyższe działania

powoduja, że pomoc stypendialna w tym wypadku jest mocno iluzoryczna.

Stypendium przyznawane za wyniki w nauce, czy osiągnięcia artystyczne lub

sportowe powinno motywować zdolnych uczniów do poszerzania wiedzy i rozwoju

umiejętności. Tymczasem, przy obecnym stanie prawnym, stypendium nie tylko nie jest

formą nagrody dla uczniów z najuboższych rodzin, ale wręcz przeciwnie — jego przyznanie

może powodować rozżalenie.

Powołują się na upoważnienie do podejmowania interwencji w interesie dzieci,

określone przepisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), proszę o podjęcie działań legislacyjnych w celu

wyeliminowania tej niesprawiedliwości i spowodowanie, aby stypendia motywacyjne

przestały być wliczane do dochodu rodziny, a tym samym mogły być w całości przeznaczone

na potrzeby własne zdolnych uczniów.
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Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej

Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

W związku z przesłaną prośbą o podjecie działań legislacyjnych w cdu wyłączenia z
dochodu do celów pomocy społecznej pomocy materialnej mąjącej charakter motywacyjny
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty uprzejmie informuję, że Minister
Pracy i Polityki Spoecznej w 2008 r. wystąpił z inicjatywą legislacyjną, o którą Pan wnioskuje.
Projekt ustawy o zmianie ustawy pomocy społecznej oraz o zmianie innych ustaw, uzyskał
akceptację Rządu i w chwili obecnej trwają nad nim prace w Sejmie (druk 2316).

Wartym zaznaczenia jest również to, że zgodnie z ww. projektem obok pomocy mającej
charakter motywacyjny przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wyłączona z
dochodu do celów pomocy społecznej będzie również pomoc dla uczniów o charakterze
socjalnym.

A 4 . 2009 r.
Biuro Rzicznika Praw
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Waawa,12października 2009 roku

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSSI 500 /17/2009/GW

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

aJer
Zwracam się do Pani w sprawie osób, które — przed ukończeniem osiemnastego roku

życia — zostają rodzicami. Część z nich wychowuje się w rodzinach niepełnych i posiada

uprawnienia do wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Niełatwa sytuacja tych osób

dodatkowo komplikuje się z chwilą osiągnięcia pełnoletniości. Pomimo, że nie ukończyły

szkoły i nie zdobyły zawodu - na podstawie art. 10 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 tekst

jednolity) - osoby te tracą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponieważ

w analogicznej sytuacji dzieci, które nie są rodzicami - kontynuują naukę po osiągnięciu

pelnoletniości - mają prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodzi do

dyskryminacji osób, które mają dzieci.

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności, na podstawie art. lOa ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 69 z poz.

zm.) wnoszę o rozważenie możliwości zmiany przepisów ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, w taki sposób, aby osoby, które przed ukończeniem

osiemnastego roku życia zostały rodzicami, po uzyskaniu pełnoletniości, mogły

otrzymywać świadczenia z funduszu alimentacyjnego do chwili ukończenia szkoły.

Y



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, listopada 2009 r.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSSI500/20/2009/AMZ

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Socjalnej

pragnę zwrócić szczególną uwagę Pani Minister na problemy, pojawiające się w

związku z przyznawaniem rodzinom jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Zgodnie z przepisem, obowiązującym od I listopada 2009 roku, warunkiem

otrzymania tej zapomogi — tzw. becikowego —jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego,

z którego wynika, że matka pozostawała pod opieką medyczna, nie później niż od 10

tygodnia ciąży do porodu. Intencją takiego zapisu było skłonienie kobiet w ciąży do

korzystania z opieki medycznej.

Do Rzecznika Praw Dziecka napływają informacje o przypadkach kobiet, którym

odmówiono zapomogi, ponieważ zgłosiły się do lekarza po 10 tygodniu ciąży — choć zwłoka

ta nie wynikała z zaniedbania, a z braku możliwości dostania się do lekarza. Podkreślić przy

tym należy, iż często znacznie prościej jest uzyskać konsultację lekarską w dużym mieście,

niż w małych miejscowościach czy na wsi. Stan taki godzi — w mojej opinii — w dobro

dziecka. Przyznana zapomoga, będąca formą wsparcia państwa dla rodziny, ma umożliwić

zakup wyprawki dla nowonarodzonego dziecka

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. lOa ust.1 Ustawy z dnia 6 stycznia

2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka ( Dz. U. z 2000 roku Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

wnoszę o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany przepisów w taki sposób, aby

uwzględniały one możliwość otrzymania zapomogi, jeśli zwłoka w zgłoszeniu się matki do

lekarza nie była spowodowana zaniedbaniem, a niezależnymi od niej okolicznościami.



MINISTER Warszawa, Jgrudnia 2009 r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

DSR-I-073 -21-1-1 -UŻ/09

Pan
Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na pismo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie problemów

pojawiających się w związku z przyznawaniem rodzinom świadczeń z tytułu urodzenia

dziecka, w tym jednorazowej zapomogi z tytułu rodzenia się dziecka

(ZS S/500/20/2009/AMZ), uprzejmie informuję:

Zgodnie z art, 9 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dodatek do zasiłku

rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepis art. I 5b ust. 5 ww. ustawy,

wprowadza analogiczny wymóg w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę z tytułu

urodzenia się dziecka. Pozostawanie pod opieką medyczną wprowadzone zostało przepisem

art. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Konsekwencją tego rozwiązania jest, uregulowane odpowiednio w art. 9 ust. 7 i art. 15b

ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dokumentowanie pozostawania pod opieką

lekarską przy ubieganiu się o świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, wymagane począwszy

od dnia 1 listopada 2009 r.

W związku z problemami w stosowaniu powyższych rozwiązań zgłaszanymi przez

świadczeniobiorców i realizatorów świadczeń rodzinnych, w szczególności dotyczących ratio

legis wprowadzenia 10-tygodniowego terminu, w trakcie którego kobieta powinna zgłosić się

do lekarza, Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą

o udzielenie opinii odnośnie do zasadności warunku pozostawania kobiety w ciąży pod opieką



medyczną co najmniej od 10. tygodnia ciąży oraz możliwości jego złagodzenia np. poprzez

przesunięcie terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży u lekarza z 10. tygodnia na termin

późniejszy tak, aby wszystkim osobom zainteresowanym umożliwić nabycie prawa do

świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, nie zaniedbując jednocześnie yymogu pozostawania

kobiety w tym czasie pod opieką medyczną.

W odpowiedzi Minister Zdrowia wskazał, że „zasadniczym celem wprowadzenia tego

przepisu jest zmotywowanie kobiet zachodzących w ciążę do jak najwcześniejszego zgłoszenia

się do lekarza lub położnej, a w następnej kolejności — systematycznego zgłaszania się na

kolejne badania kontrolne”.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że problem zasadności wprowadzenia

wymogu pozostawania przez kobiety w ciąży co najmniej od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu

pod opieką medyczną, od którego uzależnione jest prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka

i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, został poruszony podczas odbytego

w Ministerstwie Zdrowia w dniu 2 grudnia 2009 r. spotkania Pana Adama Fronczaka

— Podsekretarza Stanu w MZ, Konsultanta Krajowego z wszystkimi 16 Konsultantami

Wojewódzkimi w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, a także z udziałem Konsultanta

Krajowego w Dziedzinie Neonatologii, W spotkaniu wzięli także: Prezes Polskiego

Towarzystwa Ginekologicznego, Zastępca Prezesa ds. Medycznych NFZ, Dyrektor

Departamentu Matki i Dziecka oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

w Ministerstwie Zdrowia.

Według informacji Ministerstwa Zdrowia „powyższe gremium ekspertów

jednogłośnie negatywnie oceniło zasadność złagodzenia przyjętego warunku, np. poprzez

przesunięcie terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży u lekarza z 10. tygodnia na termin

późniejszy tak, aby wszystkim osobom zainteresowanym umożliwić nabycie prawa do

świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, nie zaniedbując jednocześnie wymogu pozostawania

kobiety w tym czasie pod opieka medyczną”.

Ministerstwo Zdrowia wskazało również, że „w opinii nadzoru położniczo

ginekologicznego, główną przyczyną późnego zgłaszania się kobiet we wczesnej ciąży do

opieki medycznej są niestety zaniedbania terminów wizyt ze strony samych kobiet”.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, stycznia 2010 roicu

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/5001. .../2O1O/AMZ

Pan
Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

do Rzecznika Praw Dziecka wpływają informacje od żołnierzy i policjantów, którym

odmówiono prawa do korzystania z urlopu ojcowskiego.

Zgodnie z zapisem art. 182 1 Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 roku,

obowiązującym od 1 stycznia 2010, „pracownik — ojciec wychowujący dziecko ma prawo do

urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodnie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez

dziecko 12 miesiąca życia”.

W kwestii udzielania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego art.79 ustawy o

Policji z 6 kwietnia 1990 roku odwołuje się do przepisów Kodeksu Pracy. W ustawie tej brak

natomiast regulacji, dotyczących urlopów ojcowskich. Wynika z tego, że policjanci-ojcowie

nie mogą ubiegać się o przyznanie prawa do urlopu ojcowskiego. Należy więc stwierdzić

niekonsekwencję przepisów ustawy o policji po wprowadzeniu przepisów w Kodeksie Pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, daje ona policjantom prawo do korzystania z urlopów

macierzyńskich i wychowawczych — nie przyznając takich uprawnień ojcom, pomimo

zapisania w Kodeksie Pracy.

Brak takiego zapisu, dyskryminujący pewną grupę społeczną, jest w mojej ocenie

niezgodny z art. 32 pkt. 1 Konstytucji RP: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają

prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

W związku z powyższym — na podstawie art. 10 a ust.l ustawy z 6 stycznia 2000 roku

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Z 2000 roku Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) — wnoszę o

podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia do ustawy zapisów, umożliwiających

udzielanie urlopów ojcowskich funkcjonariuszom policji oraz innych, podległych MSWiA

służb.



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia1J1 lutego 2010 roku

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

BMP-0716-907/10/JD

Pan

Marek MICHALAK

Rzecznik Praw Dziecka

W nawiązaniu do pisma z dnia 31 stycznia 2010 roku (sygn. ZSS/500/6/2010!AMZ)
w sprawie urlopów ojcowskich dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych Ministrowi
Spraw Wewnętrznych I Administracji, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy zauważyć, iż zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą, stosunki służbowe
funkcjonariuszy służb mundurowych nie są stosunkami pracy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
W stosunku do tej grupy podmiotów me ma zatem zastosowania art. 5 Kodeksu pracy, który
stanowi, że jeżeli stosunki pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne,
stosuje się przepisy kodeksu w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. W związku
z powyższym, stosowanie przepisów z zakresu prawa pracy wynikających z Kodeksu pracy
w stosunku do funkcjonariuszy służb mundurowych jest zatem możliwe jedynie w sytuacjach,
w których ustawy pragmatyczne służb mundurowych wyraźnie do nich odsyłają. Z uwagi jednak na
brak stosownych odesłań odnoszących się do urlopów ojcowskich w ustawie z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), ustawie z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rządu (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.), ustawie z dnia
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 z późn. zm.)
oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 68 z późn. zm.), podjęto prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie zmian w tym
zakresie.

W dniu 19 listopada 2009 roku wpłynął do Sejmu RP senacki projekt ustawy o zmianie
ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu i ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (druk Nr 2613), który dotyczy
zrównania uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników,
gwarantowanymi przepisami Kodeksu pracy.

Obecnie trwają również prace nad projektem stanowiska Rządu do wskazanego projektu
ustawy, który zmierza do rozszerzenia jego zakresu podmiotowego o: Państwową Straż Pożarn
Straż Graniczn Służbę Więzienn Biuro Ochrony Rządu, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służbę Wywiadu Wojskowego.

SPRAW W”
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RZ1CZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, lutego 2010 roku

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/5OO/..5../2O1OIAMZ

Pan
Bogdan Kuch
Minister Obrony Narodowej

e (1LL,
do Rzecznika Praw Dziecka wpływają informacje od żołnierzy i policjantów, którym

odmówiono prawa do korzystania z urlopu ojcowskiego.

Zgodnie z zapisem art. 182 1 Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 roku,

obowiązującym od I stycznia 2010, „pracownik — ojciec wychowujący dziecko ma prawo do

urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodnie, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez

dziecko 12 miesiąca życia”.

W art. 65 i 65a ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy

zawodowych — określając warunki przyznania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego —

ustawodawca odwołuje się do przepisów Kodeksu Pracy. W ustawie brak natomiast regulacji,

dotyczącej przyznania urlopu ojcowskiego. Wynika z tego, że żołnierze zawodowi-ojcowie

nie mogą ubiegać się o przyznanie prawa do urlopu ojcowskiego. Należy więc stwierdzić

niekonsekwencję przepisów ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych po

wprowadzeniu przepisów w Kodeksie Pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy, daje ona

żołnierzom prawo do korzystania z urlopów macierzyńskich i wychowawczych — nie

przyznając takich uprawnień ojcom, pomimo zapisania w Kodeksie Pracy.

Brak takiego zapisu, dyskryminujący pewną grupę społeczn jest w mojej ocenie

niezgodny z art. 32 pkt. 1 Konstytucji RP: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają

prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.

W związku z powyższym — na podstawie art. 10 a ust.1 ustawy z 6 stycznia 2000 roku

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 roku Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) — wnoszę o

podjęcie działań, zmierzających do wprowadzenia do ustawy zapisów, umożliwiających

udzielanie żołnierzom zawodowym urlopów ojcowskich.
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Warszawa,dnia.

MINISTER OBRONY NĄRODOWEJ

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Pan Marek MICHALAK

Dotyczy: urlopu ojcowskiego;

Odpowiadając na pismo”ZSS/500/5/20l0!AMZ z dnia 1 lutego 2010 r. dotyczące
uprawnień żołnierzy zawodowych do urlopu ojcowskiego określonego w art. 1 82 Kodeksu
pracy proszę o przyjecie następujących wyjaśnień.

Tryb pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz prawa i obowiązki żołnierzy
zawodowych określa ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.). Natomiast przepisy ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) mają zastosowanie
do żołnierzy zawodowych wyłącznie w sytuacjach wyraźnego odesłania do stosowania
określonych postanowień tego aktu prawnego przez ustawę normującą problematykę
pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Żołnierzom zawodowym, zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 1 i 65a ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w związku z urodzeniem się dziecka przysługuje
urlop macierzyński i uriop wychowawczy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu
pracy.

W świetle powyższego należy przyjąć, że żołnierzom zawodowym nie przysługuje,
wprowadzony od 1 stycznia 2010 r. ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy -

Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654), określony w art. 182
Kodeksu pracy, urlop ojcowski. Urlop ojcowski jest bowiem instytucją prawną odrębną od
urlopu macierzyńskiego, o czym świadczy zawarcie regulacji dotyczącej tej kwestii
w oddzielnej jednostce redakcyjnej Kodeksu pracy. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych nie odsyła w zakresie tego urlopu do stosowania postanowień Kodeksu pracy,
ani też nie reguluje tej kwestii i tym samym brak jest prawnych podstaw do twierdzenia, że
żołnierzom zawodowym oprócz urlopu macierzyńskiego przysługuje również urlop ojcowski.

Niemniej jednak należy wskazać, że żołnierzom zawodowym przysługują inne
uprawnienia o zbliżonym charakterze, które nie przysługują pracownikom na podstawie
Kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.

Zgodnie z * 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 9)
żołnierzowi w razie urodzenia się dziecka udziela się urlopu okolicznościowego w wymiarze
od trzech do pięciu dni roboczych — tzn. korzystniejszego niż przysiugujące w takiej sytuacji
pracownikom dwudniowe zwolnienie od pracy, udzielane na postawie 15 pkt 1



rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
(Dz. U. Nr 60, poz. 281 ze zm.).

Ponadto, w myśl z art. 62 ust. 11 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodo”yiych,
żołnierz zawodowy może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności
sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, nieprzekraczające łącznie
pięćdziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym. Regulacja ta dotyczy wszystkich
żołnierzy zawodowych bez względu na płeć. Ponadto, w myśl art. 62 ust. 12 wspomnianej
ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach żołnierzowi zawodowemu, który
wykorzystał zwolnienie od zajęć służbowych w związku z koniecznością sprawowania opieki
nad najbliższym członkiem rodziny, w tym również dzieckiem, oraz nadal opiekę tę musi
osobiście sprawować, może być udzielony uriop okolicznościowy w wymiarze do dziesięciu
miesięcy. Tryb udzielania tego urlopu określa wspomniane rozporządzenie Ministra Obrony
Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodoiych.

Należy również podkreślić, że fundamentalną zasadą pełnienia zawodowej służby
wojskowej jest pelna dyspozycyjność żołnierzy. Specyfika ich służby nie uzasadnia
stosowania wobec nich wszystkich uprawnień pracowniczych, co jest zbieżne
z rozwiązaniami obowiązującymi w innych armiach państw członkowskich Organizacji
Traktatu Północnoatlantyckiego.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia pozostaje w przekonaniu, że uzna je Pan
Rzecznik za zasadne.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

zss 5001ĄĄ /2010/JZ

Pani

)

Jolanta Fedak
M” ter Pracy i Polityki Socjalnej

w trakcie analizy spraw indywidualnych osób — stron postępowań administracyjnych,

toczących się w przedmiocie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu

alimentacyjnego, i zawieszonych na podstawie art. 97 i n. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U.

2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) — Kodeks postępowania administracyjnego, ujawniła się praktyka
niedostatecznego informowania przez organy adiniiiistracji o skutkach zawieszenia tego
postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) prawo do świadczeń rodzinnych ustała się na czas trwania

okresu zasiłkowego, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo
wypełnionymi dokumentami. Podobna regulacja obowiązuje w odniesieniu do świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, przyznawanych uprawnionym — w myśl art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze

zm.) — na okres świadczeniowy. Uprawnienie przysługuje począwszy od miesiąca, w którym

wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela. Konsekwencję powyższych unormowań

stanowi to, że zarówno okres zasiłkowy, jak okres świadczeniowy wyznaczają ramy czasowe do
złożenia wniosku o ustalenie praw do w/w świadczeń. Po upływie tych okresów ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego i niektórych świadczeń rodzinnych należnych

w poszczególnych miesiącach tego okresu jest niemożliwe.

Badając zgłoszone mi sprawy dotyczące postępowań administracyjnych w przedmiocie
ustalenia prawa do wyżej wymienionych świadczeń, zauważyłem, że w przypadkach zawieszenia
tych postępowań na okres trwający dłużej niż czas pozostały do końca okresu zasiłkowego lub
świadczeniowego strony nie składają wniosku o ustalenie tych praw na kolejne okresy i tracą prawo



do świadczeń w następnych okresach zasiłkowych. Świadczenia bowiem przyznawane są na każdy

okres wyłącznie na podstawie kolejnych, odrębnych wniosków. Jak wynika z lektury akt

postępowań strony nie są tych konsekwencji świadome, ani też informowane przez organy

administracyjne.

Działając na podstawie art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) wnoszę zatem o dokonanie stosownych zmian

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 992

ze zm.) oraz w ustawie z dnia 7 wześnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U. 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.), których skutkiem będzie nałożenie na organy, rozpoznające

sprawy o przyznanie świadczeń rodzinnych i zasiłków z funduszu alimentacyjnego, obowiązku

umieszczania na egzemplarzach doręczanych stronom postępowań postanowień o zawieszeniu

postępowania, infonnacji, iż zawieszenie postępowania nie zwalnia strony od obowiązku złożenia

odrębnego wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego

w kolejnych okresach świadczeniowych lub zasiłkowych.

1-



Warszawa, dnia.2 A czerwca 2010 r.
MINISTER
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Jolanta Fedak
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Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 9 czerwca 2010 r., znak pisma:

- sprawie ustalania prawa do świadczeń rodzinnych lub świadczeń

z funduszu alimentacyjnego i zawieszonych na podstawie art. 97 i n. ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

uprzejmie informuję:

W okresie obowiązywania ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm. (od 1 maja 2004 r.) oraz ustawy

z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - Dz. U. z 2007 r.,

Nr 192, poz. 1378, ze zm. (od 1 października 2008 r.) do Ministerstwa Pracy i Polityki

Społecznej nie wpłynęła żadna uwaga lub skarga od realizatorów świadczeń rodzinnych oraz

obywateli dotycząca zagadnienia poruszonego w piśmie Pana Rzecznika.

Na podstawie obecnego stanu prawnego tj. art. 26 ust. 6 ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego, podmiot realizujący

świadczenia rodzinne i odpowiednio świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zobowiązany

do poinformowania wnioskodawców o wszelkich wymogach formalnych, od których

uzależnione jest prawo do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

w szczególności o terminach składania wniosków o przedmiotowe świadczenia na kolejny

okres zasiłkowy/świadczeniowy w przypadku zawieszenia toczącego się już postępowania na

podstawie art. 97 kpa.



Wobec powyższego, z uwagi na marginalny w ocenie Ministerstwa Pracy i Polityki

Społecznej charakter przedstawionego problemu oraz fakt, iż sprawa ta znajduje już swoje

umocowanie w przepisach prawa, nie planuje się podjęcia prac legislacyjnych mających na

celu zmianę zapisów ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów w zakresie wskazanym w piśmie. Tym niemniej, mając na uwadze

zasygnalizowany problem oraz dbałość o interesy osób ubiegających się o świadczenia

rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

będzie informowało organy realizujące świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu

alimentacyjnego o konieczności pouczenia strony o wymogu złożenia nowego wniosku przy

ubieganiu się o ww. świadczenia na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy w przypadku

zawieszenia toczącego się już postępowania.

R
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Warszawa, dnia JJ października 2010 r.

Pan
Jan Vincent — Rostowski
Minister Finansów

Z najwyższym niepokojem przyjmuję docierające do mnie sygnały swiadczące o planach

likwidacji tzw. „becikowego” oraz propozycjach niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących

ulg prorodzinnych. Nie negując faktu, iż mamy obecnie do czynienia z kryzysem ekonomicznym

i wynikającą z niego koniecznością poszukiwania oszczędności w budżecie Państwa, nie można się

zgodzić, aby oszczędności takie osiągać kosztem najważniejszej komórki społecznej, jaką jest

rodzina. Przeciwnie, należy mieć na względzie, że kryzys najbardziej uderza w rodzinę,

a konstytucyjnym zadaniem Państwa jest zapewnienie jak najlepszych warunków — także

ekonomicznych — do jej rozwoju.

Nie ulega wątpliwości, że zarówno redukcja ulg podatkowych na dzieci jak również

likwidacja jednorazowej zapomogi z tytuhi urodzenia się dziecka — która jest wprawdzie doraźną

ale bardzo potrzebną pomocą dla małżeństw na samym początku — znacznie pogorszy sytuację

polskich rodzin i niewątpliwie może wydatnie wpłynąć na pogorszenie się wskaźnika

demograficznego w Polsce, a przecież poza dyskusją pozostaje, iż każde dziecko jest wartością

szczególną dla Narodu i Państwa. Dlatego też stan finansów publicznych w żadnym stopniu nie

może uzasadniać uzyskiwania oszczędności kosztem dzieci i rodzin.

W związku z powyższym, powołując się na upoważnienie Rzecznika Praw Dziecka do

podejmowania działań w interesie dzieci, określone przepisami art. 3 i 1 Oa ustawy z dnia 6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra

z gorącym apelem o odstąpienie od ewentualnych planowanych cięć budżetowych, które

wjakikolwiek sposób mogą uderzyć bezpośrednio w dzieci i rodzinę.

„J



MINISTER FINANSÓW

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na wystąpienie Pana Rzecznika (Nr ZSS/500/20/20 10/KR) dotyczące
sygnałów świadczących o planach likwidacji tzw. becikowego oraz wprowadzenia
niekorzystnych zmian w przepisach dotyczących ulg prorodzinnych uprzejmie informuję.

Pojawiająca się propozycja zawieszenia stosowania niektórych ulg podatkowych (w tym ulgi
prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.), której celem miało być
zapobieganie wzrostowi państwowego długu publicznego, nie stała się projektem rządowym
i tym samym nie była rozpatrywana w toku prac legislacyjnych nad zmianą ustawy
o finansach publicznych.

Obecnie w Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie zmiany
przepisów określających warunki korzystania z ulgi prorodzinnej.

likwidacji jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
poinformować, że zasady wypłaty tego świadczenia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

ze zm.), będącej we właściwości Ministerstwa Pracy

MINISTERSTWO FiNANSÓW
Adres
uI. Swiętokrzyska 12
OO-916 Warszawa

Te te fon
+ 22 694 58 87

Fax
+48 22 694 58 86

Znak: DD3/08213/65/CRS/IJ/BMI9-14400 Warszawa, dnia,Ą marca 2011 r.

Odnosząc się natomiast do kwestii
dziecka. tzw. becikowego. pragnę
regulują przepisy ustawy z dnia
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992
i Polityki Społecznej.
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Marek Michalak

ZSS/500/22/20 10/KR

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki

począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. Kodeks pracy przewiduje w art. 182 nowy rodzaj

urlopu: urlop przysługuj ący pracownikowi — ojcu. Zgodnie z tym przepisem pracownik — oj ciec

wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak,

niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (w 2010 r. i 2011 r. wymiar urlopu wynosi

1 tydzień) niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Natomiast,

w odniesieniu do matki — art. 180 1 k.p. wprowadza zróżnicowanie wymiaru urlopu

macierzyńskiego w zależności od liczby dzieci, które przyszły na świat w trakcie jednego porodu

(od 20 do 37 tygodni).

W oparciu o docierające do mnie sygnały i po przeprowadzeniu wnikliwych analiz

uprawniony wydaje się pogląd, zgodnie z którym, mamy do czynienia w tym przypadku

z dyskryminacją prawną pracowników - ojców w odniesieniu do sposobu udzielania im urlopów

ojcowskich względem pracowników - matek, którym przysługuje urlop macierzyński

— w kontekście porodów mnogich.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o analizę

zgłoszonego przez miie problemu i rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych

mających na celu zmianę brzmienia przepisu w art. 1 82 Kodeksu pracy w ten sposób, aby

uzależnić wymiar urlopu ojcowskiego od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. i)
-- :

Do wiadomości:
Pani Elżbieta Radziszewska,
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania



MINISTER Warszawa, dnia „ż.2O1 Ir.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

DPR-4102-1068/JSJMP/l0/1 1

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Nawiązując do wystąpienia z dnia 20 października 2010 r., znak:

ZSS/500/22/20 10/KR, w którym zwraca się Pan z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy

ustawodawczej w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

w zakresie podwyższenia wymiaru urlopu ojcowskiego, o którym mowa w przepisie art. 1 82,

w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, uprzejmie

przedstawiam następującą opinię:

Przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracowników związane

z rodzicielstwem w niektórych przypadkach różnicują ich wymiar w zależności od liczby

dzieci, w innych natomiast tego nie czynią.

I tak, wymiary podstawowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na

warunkach urlopu macierzyńskiego — zostały zróżnicowane odpowiednio w zależności od

liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub liczby dzieci jednocześnie przyjętych na

wychowanie.

Z kolei wymiary: okolicznościowego zwolnienia od pracy w związku z urodzeniem się

dziecka pracownika, urlopu ojcowskiego, zwolnienia od pracy w każdym roku

kalendarzowym w przypadku wychowywania dziecka w wieku do 14 lat, a także urlopu



wychowawczego — zostały określone jednakowo, niezależnie od liczby dzieci urodzonych

przy jednym porodzie.

Taki stan prawny znajduje uzasadnienie w związku z —jak się wydaje — realizowaniem

odmiennych celów przez powołane wyżej instytucje prawne.

Wyższy wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku porodu mnogiego, dodatkowo

wzrastający wraz z liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie, jest uzasadniony przede

wszystkim sytuacją zdrowotną pracownicy — matki, której regeneracja sił fizycznych oraz

kondycji psychicznej po mnogiej ciąży i porodzie niewątpliwie wymaga odpowiednio

dłuższego czasu, niż w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który może być wykorzystany

wyłącznie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, uwzględnia wprawdzie

fakt urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, ale nie jest dodatkowo

zróżnicowany, w zależności od liczby dzieci jednocześnie urodzonych. Jest to argument

przemawiający głównie za biologicznymi aspektami uzasadniającymi zwiększenie wymiaru

podstawowego urlopu macierzyńskiego w razie porodów mnogich.

Uprzejmie nadmieniam, że z prawa do urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu

macierzyńskiego, co do zasady korzysta pracownica — matka dziecka. Jednakże

w przypadkach ściśle określonych w przepisach Kodeksu pracy także pracownik — ojciec

dziecka może skorzystać z części podstawowego urlopu macierzyńskiego i z dodatkowego

urlopu macierzyńskiego. Korzystanie z wymienionych urlopów przez pracownika — ojca

wychowującego dziecko, w przypadku porodów mnogich, trwa odpowiednio dłużej, a to

z kolei stwarza warunki do lepszego, osobistego kontaktu z dziećmi. Warto zauważyć, że

z powyższych uprawnień pracownik — ojciec wychowujący dziecko może także korzystać w

okresie pierwszych 12 miesięcy życia dziecka.

Podobnie został ukształtowany stan prawny w przypadku jednoczesnego przyjęcia na

wychowanie więcej niż jednego dziecka i wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskiem

o wszczęcie postępowania w sprawie ich przysposobienia. Znajduje to uzasadnienie

w przepisie art. 121 I Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który zrównuje status prawny

rodziców adopcyjnych z rodzicami naturalnymi. Pragnę zwrócić uwagę, że w odniesieniu do

rodziców adopcyjnych korzystających z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz

dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego zwiększony wymiar tych urlopów

w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka - jest

uzasadniony, mimo braku przesłanek o charakterze biologicznym. Konieczne jest bowiem

stworzenie dogodnych warunków umożliwiających większej liczbie dzieci



za2klimatyzowanie się w nowej rodzinie, czemu sprzyja sprawowanie przez pracownika przez

dłuższy czas stałej, osobistej opieki nad dziećmi.

Zatem zróżnicowanie wymiarów powyższych urlopów znajduje uzasadnienie w ich

podstawowych celach, tj. budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi oraz uczeniu się

sprawowania osobistej opieki nad nimi, co w przypadku urodzenia się większej liczby dzieci

przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie większej liczby dzieci -

wymaga odpowiednio dłuższego czasu.

Przechodząc do pozostałych uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem

pragnę zwrócić uwagę, że zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni w związku z urodzeniem się

dziecka lub dzieci pracownika (tzw. urlop okolicznościowy), a także zwolnienie od pracy

w wymiarze 2 dni w roku kalendarzowym dla pracownika wychowującego dziecko lub dzieci

w wieku do 14 lat (tzw. dni opieki nad dzieckiem) — mają inny charakter, niż urlop

macierzyński i urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Celem tzw. urlopu

okolicznościowego jest bowiem najczęściej załatwienie spraw urzędowych związanych

z urodzeniem dziecka (dzieci) pracownika lub odbiór matki dzieci ze szpitala po porodzie.

W czasie korzystania z tzw. dni opieki nad dzieckiem pracownik ma natomiast możliwość np.

odbycia z dzieckiem wizyty lekarskiej lub załatwienia spraw w szkole albo przedszkolu, jeżeli

jest to możliwe tylko w godzinach pracy pracownika. Nie są to zatem zwolnienia od pracy,

których podstawowym celem jest pogłębianie więzi rodzinnych z dziećmi.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że pracownik - ojciec dziecka lub dzieci może

także korzystać z urlopu wychowawczego już w pierwszych tygodniach życia bliźniąt lub

większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Urlop ten przysługuje bowiem

w wymiarze 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Co do

zasady z urlopu wychowawczego może korzystać w tym samym czasie jedno z rodziców,

z wyjątkiem okresu 3 miesięcy, w czasie których z takiego urlopu mogą oni korzystać

jednocześnie. Pracownik — oj ciec wychowujący dziecko samodzielnie decyduje, jak długo

i w jakim terminie będzie korzystał z urlopu wychowawczego. Może zatem z tego

uprawnienia skorzystać także w okresie pierwszych 12 miesięcy życia dziecka.

W świetle powyższego pragnę podkreślić, że urlop ojcowski stanowi zatem istotne

uzupełnienie szerokiego katalogu uprawnień pracowniczych związanych z pełnieniem funkcji

rodzicielskich, wynikających z polskiego ustawodawstwa pracy. Zatem ewentualne

wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego w przypadku porodów mnogich, nie jest, moim

zdaniem, niezbędne.



Pozostałe uprawnienia związane z posiadaniem małych dzieci możliwe do

wykorzystywania przez pracownika już od pierwszych dni ich życia zapewniają, w mojej

ocenie, wystarczające możliwości prawne do prawidłowego pełnienia przez niego funkcji

rodzicielskich.

Niezależnie od powyższego uprzejmie nadmieniam, że w prawie Unii Europejskiej

brak jest obecnie regulacji dotyczącej urlopu ojcowskiego. Na forum unijnym toczą się prace

nad zmianą dyrektywy Rady nr 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie

wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa

i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących

piersią. Wśród propozycji zmian pojawiła się wprawdzie poprawka dotycząca prawa do

urlopu ojcowskiego w wymiarze co najmniej 2 tygodni, jednakże nie przewiduje ona

zwiększenia wymiaru urlopu ojcowskiego w zależności od liczby dzieci urodzonych przy

jednym porodzie. Obecny stan zaawansowania prac nad tą propozycją nie wskazuje, kiedy

i czy w ogóle zostanie ona przyjęta.

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że nie znajduję wystarczających

argumentów za celowością podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku postulowanym

W wystąpieniu.



Warszawa, listopada 2010 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/24120 1 O/JZ

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

I P.

została mi nadesłana sprawa dziecka, które na podstawie wyroku sądowego, było

uprawnione do świadczeń alimentacyjnych od swojego ojca. Dziecko wychowywała wyłącznie jego

matka. Wskutek śmierci ojca w 2010 r. dziecko utraciło świadczenia alimentacyjne. Po złożeniu

wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

matka dziecka otrzymała decyzję odmowną, gdyż dochód osiągnięty w roku 2008 przez rodzinę tj.

matkę i dziecko (rodzice dziecka rozwiedli się), przekroczył kryterium dochodowe, od którego

zależy przyznanie zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), zwanej dalej u.ś.r. Do dochodu

rodziny osiągniętego w 2008 roku zostały zaliczone — zgodnie z art. 3 pkt I lit. c tir. 14 u.ś.r. —

świadczenia alimentacyjne otrzymywane przez dziecko od ojca.

Powyższy przykład potwierdza, iż obowiązujące unormowanie zawarte w u.ś.r. jest

krzywdzące dla dzieci, które utraciły środki utrzymania wskutek śmierci jednego z rodziców. Mimo

faktycznego znmiejszenia dochodów rodziny o kwotę alimentów należnych od zmarłego rodzica,

fakt ten jest uwzględniany do celów ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego dopiero w okresie

zasiłkowym następującym po roku kalendarzowym, w którym nastąpiła śmierć osoby zobowiązanej

do świadczeń alimentacyjnych powodująca zmniejszenie dochodów rodziny, co wynika z art. 5 ust.

1 w zw. z art. 3 pkt 2 u.ś.r. W powyższej sytuacji czas oczekiwania na ustalenie prawa i wypłatę

zasiłku rodzinnego z dodatkiem z tytułu samotnego wychowywania dziecka, gdy dochód rodziny

w przeliczeniu na osobę ustalony zgodnie z art. 5 ust. I w zw. z art. 3 pkt 2 u.ś.r. przekraeza



ustawowe kryterium, wynosi co najmniej 10 miesięcy, ponieważ okres zasiłkowy rozpoczyna się 1
listopada każdego roku (art. 3 pkt 10 u.ś.r.), a prawo do w/w świadczeń rodzinnych jest ustalane na

okres zasiłkowy (art. 24 ust. 1 u.ś.r.) i są one wypłacane nie później niż do ostatniego dnia

miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne (art. 26 ust. I u.ś.r.). Aby przyspieszyć

to postępowanie, wskazane byłoby uznanie przypadku utraty przez dziecko świadczeń
alimentacyjnych wskutek śmierci osoby zobowiązanej jako zdarzenie, będące utratą dochodu
w rozumieniu art. 3 pkt 23 u.ś.r. Skutkiem tego od dochodu rodziny odejmowano by przeciętną

miesięczną kwotę utraconego dochodu z tytułu alimentów, a prawo do zasiłku rodzinnego i dodatku

byłoby ustalane od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła

utrata dochodu, co wynika z 17 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2

czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.

U. Nr 105, poz. 881 ze zm.).

Działając na podstawie art. 1 Oa ust. I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) postuluję podjęcie inicjatywy w celu zmiany treści

art. 3 pkt 23 u.ś.r. poprzez uznanie przypadku utraty przez dziecko

świadczeń alimentacyjnych wskutek śmierci osoby zobowiązanej jako

zdarzenie, będące utratą dochodu.

Analizując powyższe zagadnienie nie można przeoczyć tego, że do dnia 6 lipca 2007 r.

obowiązywał art. 3 pkt 23 lit. e u.ś.r., który za utratę dochodu uznawał nieotrzymywanie części albo

całości zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. Ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 109, poz. 747) art. 3 pkt 23

lit. e u.ś.r. został uchylony. Jako uzasadnienie nowelizacji wskazano, że obowiązywanie tego

przepisu powodowało konieczność wielokrotnego wydawania decyzji w przedmiocie ustalenia

prawa do świadczeń rodzinnych w ciągu tego samego okresu zasiłkowego — zależnie od

skuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych (uzasadnienie

projektu ustawy — druk sejmowy nr 1444 Sejmu RP V kadencji). Powyższy zarzut nie będzie

odnosił się do postulowanej przeze mnie nowelizacji, bowiem śmierć osoby zobowiązanej do

świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka i związana z tym utrata tych świadczeń jest

zdarzeniem jednorazowym i nieodwracalnym, więc powodowałaby potrzebę wydania tylko jednej

decyzji administracyjnej.

ĄL
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MINISTER Warszawa, dnia”i listopada 2010 r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Feduk

DSR-Iy-073-1 7-1 -TW/1 O

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na wystąpienie znak: .1nia 4 listopada 2010 r.,

w sprawie postulatu zmiany treści art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez

uznanie przypadku utraty przez dziecko świadczeń alimentacyjnych wskutek śmierci osoby

zobowiązanej do alimentacji za zdarzenie będące utratą dochodu, uprzejmie informuję,

że podjęte zostaną działania, aby powyższa propozycja zmian została uwzględniona

w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodziniiych oraz ustawy o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów. Projekt tej ustawy przesłany został do konsultacji

społecznych i wkrótce przekazany zostanie pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.



Warszawa, listopada 2010 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Maręk Michalak

ZSS/500/27/2010/JZ

Pan
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów

e)
Europejski Trybuna Sprawiedliwości wydał w dniu 28 października 2010 r. wyrok,

w którym stwierdził, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na

podstawie przepisów art. 98 dyrektywy Rady 2006/1 12/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie

wspólnego podatku od wartości dodanej w związku zjej załącznikiem III, stosując obniżoną stawkę

podatku od wartości dodanej w wysokości 7% w stosunku do dostaw, importu

i wewnątrzwspólnotowego nabycia odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia

dziecięcego. Ponadto, w ocenie Trybunału, „Rzeczpospolita Polska powinna była stosować

standardową stawkę podatku VAT do omawianych wyrobów”.

Treść powyższego orzeczenia oraz argumentacja Trybunału wskazują wyraźnie, że

w kwestii podatku VAT w stosunku do obrotu wymienionymi powyżej artykułami dziecięcymi stan

zgodny z prawem europejskim polegałby na objęciu obrotu tymi artykułami podstawową stawką

podatku VAT, która jest wyższa niż 7%. Przypuszczam, że konsekwencją opinii Trybunału

wyrażonej w przywołanym orzeczeniu będzie dostosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do prawa europejskiego, co

spowoduje wzrost cen obuwia dziecięcego oraz odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt.

Koszty zakupu odzieży dla niemowląt i dzieci stanowią istotny składnik budżetu domowego

każdego rocizica; wzrost cen tych przedmiotów w największym stopniu dotknie rodziny

wychowujące kilkoro dzieci.

Działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku

Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.), uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy i jakie



działania zostaną podjęte w celu zminimalizowania fmansowego obciążenia rodziców, które

wywoła objęcie podstawową stawką VAT odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz

obuwia dziecięcego. Czy rozważa się wprowadzenie dla podatników podatku dochodowego od

osób fizycznych, wychowujących dzieci, możliwości odliczenia od dochodu kosztów nabycia

artykułów dziecięcych, które zostałyby objęte podstawową stawką podatku VAT zamiast stawki 7%

lub wprowadzenie innej ulgi podatkowej o podobnym charakterze i celu.



Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Finansów Warszawa, dnia f4- grudnia 2010 r.
Podsekretarz Stanu /I

Maciej Grabowski

PT9/063/1/227/APN/201 OJBMI9 16099

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

uL Przemyslowa 30/32

00-450 Warszawa

____

W związku z pismem z dnia 23 listopada 2010 r., znak I11L dotyczącym
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie C-49/09 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie
informuję:

W ww. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że stosując obniżoną
stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do odzieży i dodatków odzieżowych dla
niemowląt oraz obuwia dziecięcego, Polska naruszyła przypisy art. 98 dyrektywy Rady
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej” w związku z jej załącznikiem nr III. Konsekwencją ww. wyroku jest konieczność
zmiany przepisów w tym zakresie, co znajduje odzwierciedlenie w projekcie z dnia
10 grudnia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy -

Prawo o miarach.

Odnosząc się do kwestii zminimalizowania finansowego obciążenia rodziców w związku z
koniecznością objęcia podstawową stawką podatku VAT odzieży i dodatków odzieżowych
dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego pragnę wskazać, że obecnie obowiązująca ustawa
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych2,zwana dalej „updof”,
przewiduje szereg preferencji podatkowych, które są adresowane do rodzin wychowujących
dzieci.

System podatkowy przewiduje szczególny sposób opodatkowania dochodów małżonków
i osób samotnie wychowujących dzieci, wynikający z postanowień art. 6 ust. 2 i ust. 4 updof.

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków preferencja polega na tym, że podatek
określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.

Z preferencyjnego opodatkowania małżonków można również skorzystać w sytuacji, gdy
jeden z małżonków nie osiąga żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej
lub osiągnął dochody w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku. Ta regulacja

„Dyrektywa 2006/l 12/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 1 1.12.2006r., str. I ze zm.).
2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze
zm.).
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podatkowa wspiera rodziny, w których jeden z małżonków nie pracuje zawodowo na przykład
z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku osoby samotnie wychowującej dzieci preferencja polega na tym, że podatek
określa się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby
samotnie wychowującej dziecko (za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego
z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdow
wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osob w stosunku do której orze czono separację; za
osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku
małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę
pozbawienia wolności).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje także szereg zwolnień
przedmiotowych w odniesieniu do świadczeń otrzymywanych na dzieci, lub innych członków
rodziny. Przykładowo wolne od podatku dochodowego są:

- świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku
bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie
odrębnych przepisów (art. 21 ust. 1 pkt 8 updof),

- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków
zawodowych (art. 21 ust. I pkt 9 updof),

- przyznana, na podstawie odrębnych przepisów, pomoc pieniężna dla rodzin
zastępczych oraz jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie, udzielona

- usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i wychowankom
publicznych lub niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (art. 21 ust. 1
pkt 24 updof),

- kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do
tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej (art. 21 ust. 1 pkt 26b
updof),

- stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie
otrzymywane na podstawie przepisów — Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne
stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały
zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po
zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 21 ust. 1 pkt 39 updof),

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów
doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące
z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków
własnych szkół i uczelni — przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty,
Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (art. 21 ust. 1 pkt 40 updof),

- stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały
określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz
stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w
art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do
publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub
wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie

2



dostępnych — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł (art. 21 ust. 1
pkt 40b updof),

- dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność
w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również
połączonego z nauk% pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-
sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz
przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu — dzieci i
młodzieży do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie
z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra — niezależnie od ich
wysokości,

b) z innych źródeł — do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760
zł (art. 21 ust. 1 78 updof).

Stosunkowo nowym, bo obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., elementem podatkowym
wspierającym rodziny wychowujące dzieci jest tzw. ulga prorodzinna, która jest uregulowana
wart. 27fupdof.

Od 2009 r. ulga ta obejmuje nie tylko rodziców, ale również opiekunów prawnych oraz osoby
pełniące funkcje rodziny zastępczej.

Odliczenie to uwzględnia się w podatku dochodowym obliczonym od dochodów
opodatkowanych według skali podatkowej.

U”ga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci:

- małoletnie,

- bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę
socjalną,

- do ukończenia 25. roku życia uczące się lub studiujące jeżeli w roku podatkowym nie
uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych (z
wyjątkiem renty rodzinnej) lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy
zastosowaniu 19% stawki podatkowej w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł.

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca l/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej
w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik
wykonywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem.

Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko. Rocznie jest to kwota
1.112,04 zł.

Z przytoczonych przepisów wynika więc, że system podatkowy wspiera rodziny
wychowujące dzieci.

Odnosząc się zatem do postulatu wprowadzenia odliczenia w podatku dochodowym od osób
fizycznych rekompensującego wzrost stawki podatku VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla
niemowląt oraz obuwie dziecięce wyjaśniam, że propozycja ta, choć wydaje się najprostszym
i najskuteczniejszym sposobem wsparcia rodzin, nie spełni pokładanych w niej oczekiwań z
uwagi na małą efektywność oddziaływania tego instrumentu i to co najmniej z dwóch
powodów.

Przede wszystkim aby skorzystać z odliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych
trzeba być podatnikiem tego podatku. W Polsce znaczna populacja społeczeństwa
wychowująca dzieci to rolnicy, którzy nie są objęci systemem podatku dochodowego od osób
fizycznych, zatem nie mogą być adresatami tej ulgi (wg danych Rocznika statystycznego GUS
2007 liczba dzieci na wsi do lat 24 pozostających na utrzymaniu wynosi 4 601,4 tys. i wynosi
43% ogółu).
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Ponadto, nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego są opodatkowani według skali
podatkowej, a ta forma opodatkowania umożliwia korzystanie z preferencji i ulg.
Przykładowo 19% podatek płacą podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą, którzy wybrali formę opodatkowania określonąw art. 30c ww. ustawy.

Poza tym, należy pamiętać, iż na podstawie art. 27b ust. I updof, podatek dochodowy,
obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę
składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3.Kwota składki
na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zniniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 %
podstawy wymiaru tej składki.

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, jak również uwzględnienie ulgi rodzinnej
zazwyczaj uniemożliwia skorzystanie z pozostałych odliczeń. Ponadto opisane na wstępie
preferencje podatkowe (wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, szczególne
opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci), mogą spowodować, iż
należny podatek dochodowy nie wystąpi lub będzie niewysoki i podatnik nie będzie miał
możliwości skompensowania w podatku składki zdrowotnej, lub nie odliczy całej
przysługującej ulgi rodzinnej.

Z uwagi na zbyt niskie dochody, z ulg podatkowych, w tym również z ulgi na dzieci, nie
może korzystać każdego roku ok. 3,6 mln podatników, tj. ok. 15% podatników podatkLl
dochodowego od osób fizycznych. Nie jest możliwe wskazanie, jaki odsetek w tej grupie
podatników stanowią rodzice/opiekunowie dzieci. Z danych z rozliczenia podatku za 2008 r.
wynika, że z ulgi na dzieci korzysta co szósty podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych.

W świetle powyższego, uprzejmie informuję, że kompensata większych wydatków rodzin
wychowujących dzieci, związana ze zmianą stawki podatku VAT na odzież i dodatki
odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce, poprzez system podatku dochodowego od
osób fizycznych, nic jcst uzasadniona.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,2 późn. zm.).
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• Warszawa, grudnia 2010 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/3O12O1 O/JZ

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

po przeanalizowaniu przepisów obowiązującego prawa, tj. przepisów: ustawy z dnia 26

czerwca 1974 (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) — Kodeks pracy, powoływanej dalej jako „k.p.”,

i ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844) oraz po

zapoznaniu się z opublikowanymi opiniami ekspertów doszedłem do wniosku, że ochrona

pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, którzy złożyli wniosek o udzielenie tego

urlopu bądź o obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie możliwego urlopu wychowawczego, przed

wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę, jest niewystarczająca.

Przepis art. 1868 1 k.p. stanowi, iż „Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać

umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu

wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego

wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez

pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub

likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę

bez wypowiedzenia z winy pracownika”. Zacytowany przepis w szczególny sposób chroni stosunek

pracy, którego stronąjest pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego.

Zgodnie z art. 10 ust. I i 2 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, które brzmią:

— „Przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności

rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników



stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te

stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub

jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie

nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona

w art. 1”(ust. 1),

— „W przypadku określonym w ust. I pracodawca może rozwiązać stosunki pracy,

w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega

z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub

rozwiązaniem i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy

w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez

zakładową organizacje związkową w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawlndomienia o zamierzonym wypowiedzeniu” (ust. 2),

pracodawca może pracownikowi, który na podstawie art. 1 86 1 k.p. złożył wniosek o obniżenie

wymiaru jego czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego,

wypowiedzieć stosunek pracy pod warunkiem że:

— pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników,

— przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie dotyczy pracownika,

— zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę

pracowników niż określona w art. I ustawy o szczególnych zasadach

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

pracowników,

— wobec pracownika dopuszczalne jest wypowiedzenie stosunku pracy w ramach

grupowego zwolnienia,

— zakładowa organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od

dnia otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

Przepis art. 1 86 1 k.p. został wprowadzony do polskiego prawa pracy ustawą z dnia

6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237,

poz. 1654). W uzasadnieniu rządowego projektu powyższej ustawy, druk sejmowy nr 885 Sejmu VI

Kadencji, wskazano przyczyny odraczania bądź rezygnacji z rodzicielstwa przez Polaków, m.in.

obawę kobiet przed utratą pracy oraz trudności z pogodzeniem obowiązków zawodowych

i rodzinnych. Celem ustawy — czytamy dalej — jest złagodzenie niektórych z wymienionych

powyżej przyczyn. Projekt ustawy zawiera propozycje zmian, które mają sprzyjać łączeniu pracy

zawodowej i życia rodzinnego, a także usuną niektóre bariery dotyczące zatrudnienia kobiet.

Uważam, że zawężenie ochrony przed rozwiązaniem przez pracodawcę stosunków pracy

pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego i korzystających z obniżonego wymiaru



czasu pracy wyłącznie do przypadków, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie

w pełni urzeczywistnia, określone w uzasadnieniu projektu, cele ustawy.

Przedstawione powyżej wnioski, płynące z analizy art. 1868 * 1 k.p. w związku z art. 10 ust.

1 i 2 u.z.g., pozostają aktualne także wobec pracowników, którzy złożyli wniosek o udzielenie

urlopu wychowawczego; wobec tej grupy pracowników art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o szczególnych

zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

pracowników również uchyla szczególną ocbronę stosunku pracy zagwarantowaną w art. 186” 1

k.p. (por. uchwała SN z dnia 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05, opubl. OSNP 2006/21-22/3 15).

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) zwracam się do Pani Minister z prośbą

o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany treści art. 5 ust. 5 ustawy

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn

niedotyczących pracowników poprzez rozszerzenie katalogu pracowników, chronionych przed

rozwiązaniem stosunku pracy w trybie przepisów ustawy z dnia o szczególnych zasadach

rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

o pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, którzy złożyli wniosek o udzielenie tego

urlopu albo złożyli wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1868 * 1 k.p.
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MINISTER Warszawa, dnia5stycznia 201 ir.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

DPR-4102-1 234/JS/1O

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Nawiązując do wystąpienia z dnia 15 grudnia 2010 r.. znak: ZSS!500,2010/JZ,

w którym zwraca się Pan z prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu

zmiany przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, polegającej na

poszerzeniu grupy pracowników chronionych przed grupowym i indywidualnym

zwolnieniem z pracy — o pracowników korzystających z urlopu wychowawczego. a także

pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, korzystających z prawa

wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy, uprzejmie przedstawiam

następującą opinię:

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników pełniących funkcje rodzicielskie jest

uregulowana przepisami zamieszczonymi w dziale ósmym Kodeksu pracy .„Uprawnienia

pracowników związane z rodzicielstwem”. Należy podkreślić, iż dotyczy ona licznej grupy

pracowników. zaś jej zakres świadczy o silnej ochronie trwałości ich stosunku pracy.

Szczególna ochrona stosunku pracy pracowników pełniących funkcje rodzicielskie obej muje

nie tylko naturalnych rodziców dziecka i rodziców adopcyjnych lub tworzących rodzinę

zastępczą (z wyjąkieni rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem). ale

także innych. fktycznych opiekunów dziecka. korzystających np. z urlopu wychowawczego.

Przepisy Kodeksu pracy chronią pracowników korzystających w trakcie zatrudnienia



z różnego rodzaju urlopów w związku z wypełnianiem funkcji rodzicielskich (podstawowy

i dodatkowy urlop macierzyński, podstawowy i dodatkowy urlop na warunkach urlopu

macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop wychowawczy) przed utratą w tym czasie pracy,

wskutek wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę. Z takiej samej

ochrony, przez ograniczony czas, korzysta także pracownik uprawniony do urlopu

wychowawczego, wykonujący pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy. Należy podkreślić,

iż u pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników kodeksowa ochrona przed

zwolnieniem za wypowiedzeniem przedmiotowej grupy pracowników obowiązuje niezależnie

od przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy. Zmieniony zakres tej ochrony,

wynikający z przepisów powołanej wyżej ustawy z dnia 13 marca 2003 r., obowiązuje

natomiast jedynie u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników i ma

zastosowanie wyłącznie przy wypowiadaniu umów o pracę z przyczyn nieleżących po stronie

pracownika.

Przedstawiając powyższe pragnę zwrócić uwagę na relacje, jakie zachodzą między

przepisami Kodeksu pracy, określającymi powszechnie obowiązujące normy dotyczące

szczególnej ochrony stosunku pracy pracowników pełniących funkcje rodzicielskie,

a przepisami odrębnej ustawy o tzw. grupowych zwolnieniach, której zakres stosowania,

zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy, jest ograniczony i która modyfikuje szczególną

ochronę stosunku pracy omawianej grupy pracowników.

Moim zdaniem zakres tej modyfikacji nie jest przypadkowy; jest on uzasadniony

odmienną pozycją prawną i faktyczna, wjakiej znajdują się poszczególne grupy pracowników

pełniących funkcje rodzicielskie. Należy bowiem zauważyć, że zgodnie z przepisami działu

ósmego Kodeksu pracy, jedynie urlop macierzyński jest uprawnieniem pracowniczym

o charakterze obligatoryjnym. Co do zasady, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest,

z mocy prawa, dzień porodu i urlop ten przysługuje w pierwszych godniach życia dziecka

(lub dzieci, przy mnogim porodzie). Pozostałe urlopy przewidziane w dziale ósmym Kodeksu

pracy są fakultatywne. Decyzję o skorzystaniu lub nie skorzystaniu z tych urlopów podejmują

uprawnieni pracownicy. Także okres, w którym uprawniony pracownik korzysta z tych

urlopów, nie musi przypadać w pierwszych tygodniach życia dziecka. Powyższa, zasadnicza

różnica w sytuacji prawnej i faktycznej pracowników korzystających z urlopu

macierzyńskiego i pracowników korzystających z pozostałych urlopów przewidzianych

w dziale ósmym Kodeksu pracy uzasadnia, moim zdaniem, odmienny zakres ochrony

trwałości ich stosunku pracy, przewidziany przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r.

Ustawa ta chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę - zarówno w ramach zwolnień



grupowych, jak i indywidualnych — jedynie pracowników korzystających z urlopu

macierzyńskiego. Natomiast w odniesieniu do pracowników korzystających z pozostałych

urlopów związanych z pełnieniem funkcji rodzicielskich, powołana ustawa uchyla szczególną

ochronę stosunku pracy w przypadku zwolnienia grupowego (art. 5 ust. 1), natomiast

w przypadku zwolnienia indywidualnego, istotnie modyfikuje zakres tej ochrony (art. 10 ust.

1). Powyższa regulacja dzieli zatem pracowników korzystających z urlopów związanych

z pełnieniem funkcji rodzicielskich na dwie grupy, przy czym drugą z nich tworzą wszyscy

pracownicy uprawnieni do urlopów fakultatywnych.

Ewentualne uwzględnienie postulatu przedstawionego w Pana wystąpieniu, w mojej

ocenie, zakłóciłoby ten podział, uzasadniony jasnym kryterium odmiemiości sytuacji prawnej

i faktycznej, w jakiej znajdują się jedynie pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego.

Pragnę dodać, że w stosunku do pozostałych urlopów związanych z pełnieniem

funkcji rodzicielskich, urlop wychowawczy, w jego maksymalnym wymiarze 3 lat (do

ukończenia przez dziecko 4 roku życia) jest okresem najdłuższej nieobecności w pracy

pracownika korzystającego z takich uprawnień. Z punktu widzenia pracodawcy zmuszonego

do przeprowadzania grupowych zwolnień, postulowana przez Pana modyfikacja przepisów

ustawy z dnia 13 marca 2003 r. mogłaby zatem znacznie utrudniać ten proces.

Uważam również, że pomimo uchylenia szczególnej ochrony stosunku pracy

określonych kategorii pracowników, przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. przewidują

rozwiązania, które mogą być wykorzystane w celu zminimalizowania skutków z tym

związanych. Chodzi tu zwłaszcza o normy, zgodnie z którymi zarówno kryteria doboru

pracowników do grupowego zwolnienia, jak i kolejność dokonywania zwolnień — powinny

być przedmiotem negocjacji pracodawcy z reprezentacją załogi (zakładowe organizacje

związkowe, a w razie ich braku — przedstawiciele pracowników), zaś podjęte w tym zakresie

ustalenia mogą być treścią porozumienia (regulaminu) określającego zasady postępowania

w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. Istnieje

zatem podstawa prawna do uzgodnienia, czy u konkretnego pracodawcy zwolnienie grupowe

obejmie, a jeśli tak, to w jakim zakresie, te grupy pracowników, wobec których omawiana

ustawa uchyla szczególną ochronę stosunku pracy. Porozumienie (regulamin) może zawierać

zarówno pozytywne, jak i negatywne kryteria doboru pracowników do zwolnienia.

W przypadku określenia kryteriów negatywnych porozumienie (regulamin) przesądza, jakie

grupy pracowników są chronione przed zwolnieniem grupowym. Zgodnie z przepisami art.

9 Kodeksu pracy, porozumienie (regulamin), o których mowa w ustawie z dnia 13 marca

2003 r., są źródłem prawa pracy i mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla



pracownika, niż wynikające z ustaw. Takie postanowienia wiążą pracodawcę. Zatem

zwolnienie pracownika z pracy w ramach grupowego zwolnienia, z naruszeniem postanowień

porozumienia (regulaminu), jest obciążone zarzutem wypowiedzenia umowy o pracę

z naruszeniem prawa, co oznacza, że pracownik może skutecznie odwoływać się od takiego

wypowiedzenia do sądu pracy.

Wyżej prezentowane poglądy znajdują potwierdzenie w orzecznictwie Sądu

Najwyższego (np. wyrok z dnia 20 czerwca 2006 r., II PK 323/05, wyrok z dnia 10 marca

2005 r., II PK 239/04, niepublikowany).

Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że nie znajduję wystarczających

argumentów za celowością podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kierunku postulowanym

w Pana wystąpieniu.
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stosowanie przez organy administracji publicznej, władne do ustalania prawa do świadczeń

rodzinnych, art. 1 la ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), przywoływanej dalej jako „u.ś.r.”, budzi moje poważne

wątpliwości natury konstytucyjnej. Badając sprawy, które zostały wniesione przez obywateli do

Rzecznika Praw Dziecka, zapoznaję się z treścią decyzji administracyjnych wydawanych

w przedmiocie świadczeń rodzinnych. Na podstawie analizy tych decyzji doszedłem do

przekonania, iż wskazane powyżej przepisy mogą być niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej, tj. naruszać zasadę równości wobec prawa tych dzieci, na które

przyznawany jest dodatek z tytułu ich samotnego wychowywania.

Zgodnie z art. 1 la ust. 3 u.ś.r. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na

wszystkie dzieci. W myśl art. 1 la ust. 4 u.ś.r. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku

zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Wysokość dodatku określonego w art. ha ust. 3 u.ś.r., a wcześniej w art. 12 u.ś.r. (w czasie przed

jego uchyleniem), nie uległa zmianie od dnia 1 maja 2004 r.

Celem dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest udzielenie przez państwo

wsparcia osobie, która samotnie wychowuje dziecko, a drugi rodzic nie wykonuje obowiązku

alimentacyjnego, gdyż: nie żyje, jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia

alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Można przyjąć, że ów dodatek zastępuje

świadczenie alimentacyjne niemożliwe do uzyskania od drugiego rodzica.



Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) świadczenia z funduszu

alilTientacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż

500 zł, przy czym świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy się każdej osobie w rodzinie,

dysponuj ącej wyrokiem sądu zasądzającym na jej rzecz świadczenie alimentacyjne.

Przepisy art. 1 la ust. 3 u.ś.r. ustala maksymalną sumę dodatków z tytułu samotnego

wychowywania dziecka na 340 zł miesięcznie, co przy kwocie tego dodatku w wysokości 170 zł

oznacza, że dodatek może być przyznany jedynie dla dwojga dzieci osoby samotnie je

wychowującej. Analogiczny wniosek można wyprowadzić na podstawie art. ha ust. 4 u.ś.r.

w stosunku do osoby samotnie wychowującej dziecko niepełnosprawne.

Uważam, że wskazane ograniczenie zawarte w u.ś.r. narusza konstytucyjną zasadę równości

wobec prawa wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji, ponieważ żadne względy nie przemawiają za

pozbawieniem osoby samotnie wychowującej dzieci prawa do dodatku z tytułu samotnego

wychowywania trzeciego i następnych dzieci. Poparcia dla powyższej tezy można doszukać się

również w przywołanym uprzednio art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy

osobom uprawnionym do alimentów, który nie różnicuje w dostępie do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych członków rodziny. Z racji

podobieństwa celów obydwu ustaw oraz podobieństw pomiędzy dodatkiem z tytułu samotnego

wychowywania dziecka oraz świadczeniem z funduszu alimentacyjnego można oczekiwać

konsekwencji ustawodawcy i niewprowadzania w u.ś.r. ograniczeń nieprzewidzianych w ustawie

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Działając na podstawie art. 9 pkt 2a ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw

Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) proszę Panią Rzecznik o rozważenie możliwości

złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności art. 1 la ust. 3 i 4

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992)

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w części ograniczającej wysokość dodatku do —

odpowiednio — kwoty 340,00 zł na wszystkie dzieci oraz kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci.

J
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W odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 11 stycznia 2011 r.

w sprawie konstytucyjności przepisów art. 11 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 ze zm.)

y zakresie ograniczenia wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania

dziecka do kwoty 340,00 zł na wszystkie dzieci w rodzinie (art. I la ust. 3 ustawy)

oraz ograniczenia zwiększania wysokości tego dodatku o kwotę 160,00 zł na

wszystkie dzieci niepelnosprawne w rodzinie (art. I la ust. 4 ustawy) uprzejmie

informuję, co następuje.

Problem zróżnicowania wysokości łącznej kwoty dla jednej rodziny przy

uzyskaniu prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i świadczeń

z funduszu alimentacyjnego został podjęty przez Rzecznika Praw Obywatelskich

w wystąpieniu do Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. -

kserokopię wystąpienia i odpowiedzi przesyłam uprzejmie do wiadomości

w załączeniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokonam analizy, czy przepisom art. I Ja

ust. 3 oraz art. 1 la ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych można zarzucić

naruszenie norm konstytucyjnych. O stanowisku odnośnie zasadności skierowania do

Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP

powołanych wyżej przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych powiadomię Pana

Rzecznika po zakończeniu tych prac.

Zal. 2
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Pozwalam sobie przesłać do Pani Minister kopię pisma skierowanego do Rzecznika

Praw Obywatelskich przez Panią Elżbietę C. pracownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Nowym Targu, które dotyczy problemu zróżnicowania wysokości łącznej

kwoty dla jednej rodziny przy uzyskaniu prawa do dodatku z tytułu samotnego

wychowywania dziecka i świadczeń z funduszu alimeiitacyjnego.

Zgodnie z art. Ila ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) dodatek z tytułu samotnego wychowywania

dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi

faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone

świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dzieckajest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało

oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej

się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej

jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego

się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak

niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci (...).
Art. lla dodany został przez art. I pkt 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie

ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260). Art. ha zastapił art. 12,

który w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r.; K 16/04

(za niezgodne z KonstytucjąRP zostały uznane: art. 3 pkt 17, art. 8 pkt 3 i 4, art. 11 i art. 12
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) utracił moc z dniem 31
grudnia 2005 r. Wobec powyższego wprowadzono nową jednostkę redakcyjną- art. 1 la.
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Natomiast art. 12 ust. 3 został zmieniony przez art. 27 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 22

kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 732 ze zm.) z dniem I września 2005 r.

uchwalonej jeszcze przed wydaniem wyroku przez Trybunał.

Ograniczenie wysokości dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka do

kwoty przyshigującej na dwoje dzieci wynikało prawdopodobnie z negatywnych następstw

wdrożenia dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który do 31 sierpnia 2005 r.

obowiązywał w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych, którego łączna wysokość dla

jednej rodziny nie została ograniczona, przy jednoczesnym wymogu pozostawania osobą

samotną. Rozwiązanie takie uruchomiło wzrost liczby pozwów o rozwód lub separację.

Ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

alimentacyjnej wprowadziła także nowy rodzaj pomocy dla rodzin niepełnych, w których
egzekucja zasądzonych na rzecz dzieci alimentów była bezskuteczna - zaliczkę

alimentacyjną. Zaliczka alimentacyjna zajęła więc miejsce dodatku do zasiłku rodzinnego
dla osób samotnie wychowujących dziecko, który przetrwał jedynie w okrojonej formie.

Przepisy ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników

alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ograniczały wprawdzie wysokość zaliczki

(art. 8 ustawy), ale nie wprowadzały ograniczenia łącznej kwoty zaliczek przysługującej

jednej rodzinie.

Aktualnie zaliczkę alimentacyjną zastąpiło świadczenie z funduszu alimentacyjnego,

wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 Nr 1, poz. 7 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. I tej
ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Przepisy nie ograniczająjednak

wysokości łącznej kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego diajednej rodziny

Przedstawione wyżej regulacje prawne mają na celu pomoc i wsparcie osobom nie
mogącym uzyskać alimentów (bezskuteczność egzekucji lub niemożność zasądzenia).
W szczególności dotyczy to rodzin niepełnych. Wprowadzenie korzystniejszych rozwiązań
prawnych dla osób mających możliwość uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie) od rozwiązań prawnych,
dotyczących osób mających możliwość uzyskania dodatku z tytułu samotnego
wychowywania dziecka (ograniczenie dodatku do kwoty na dwoje dzieci w rodzinie),
zdaniem Rzecznika nie znajduje uzasadnienia.

Niejasny pozostaje cel, jakim kierował się ustawodawca wprowadzając dodatkowe
kryterium zróżnicowania rzeszy ubogich niepełnych rodzin z dziećmi, bezskutecznie
próbujących egzekwować zasądzone im alimenty lub nie mogących z przyczyn od nich
niezależnych zasądzić alimentów. W opinii Rzecznika trudno doszukać się racjonalnych
podstaw do zróżnicowanego traktowania tych dwóch grup rodzin niepełnych.
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Przedstawione rozwiązania nieuwzględniają także w polityce społecznej państwa, jak

i w rozwiązaniach ustawodawczych roli rodziny (także niepełnej) i jej podstawowych

funkcji. Działania i rozwiązania proponowane przez państwo w sferze socjalnej powinny

umożliwiać precyzyjne określenie i uwzględnienie problemów związanych przede

wszystkim z wychowywaniem dzieci, zarówno w kontekście zabezpieczenia

podstawowych, przysługujących im praw, jak i wyrównania, gdy jest to niezbędne, szans

rozwojowych. Do szczególnej pomocy władz publicznych mają prawo rodziny niepełne.

Warto zatem - także z uwagi na gwarancję zawartą w art. 71 ust. I Konstytucji - dodać, Że

przy konstruowaniu zasad pomocy finansowej państwa dla rodzin niepełnych potrzebne są
wyjątkowo jasne i czytelne zasady. Wsparcie dla dzieci w rodzinach cierpiących ubóstwo

musi być oparte na przejrzystych i sprawiedliwych, prostych zasadach. Podobne cechy

powinien mieć stworzony przez państwo system gwarantujący wypłatę świadczeń z

funduszu alimentacyjnego, gdy osoba zobowiązana na mocy tytułu egzekucyjnego nie

wypełnia swego zobowiązania, a także nie może (z przyczyn od niej niezależnych) uzyskać

orzeczenia sadowego o obowiązku alimentacyjnym.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.),

zwracam się do Pani Minister z uprzejmąprośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

Zał. I (4 ..
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Odpowiadając pismo z dnia „7 kwietnia 2009 r. w spraflie wysokości śu jadezeń

z funduszu alimentacyjnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego

wychowywania dziecka (RPO6 I 2455-IIł/09/AN), uprzejmie inkrmuję:

Przystugujący w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych (Dz,tJ. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) dodatek do zasiłku rochinnego / tyllu

samotnego wychowywania dziecka jest świadczeniem mającym na celu pomoc hnanso4q rodzin

niepełnych, spełniających określone kryterium dochodowe. w przypadku, gdy nie ma możliwości

zasądzenia alimentów, ponieważ drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka nie jest znany albo

powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

l)odatek przysługuje w wysokości 170.01) zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340.00

zł na wszystkie dzieci. Kwota ta jest podwyższana w przypadku dziecka niepełnosprawnego

o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160.00 zł na wszystkie dzieci. Jest to świadczenie

w całości flnansowane z budżetu państwa.

Natomiast określone ustawie z dnia 7 wrtcśnia 2007 r. o pomocy osobom

upraninnym do alimentów (Dz.L!. Nr 192. poz. 1378, z późn. zm.) śiadczenie z funduszu

alimentacyjnego ma na celu zasLąpienie zasądzonych alimentów. y przypadku bezskuteczności

ich egzekucji. Świadczenie to przysługuje zarówno rodzinom pełnym. jak

i niepełnym spełniającym określone kryterium dochodowe. Maksymalna wysokość lego



świadczenia wynosi 500 zł na dziecko, jednak jego realna wysokość zależy od wysokości

zasądzonych alimentów. Sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę nie tylko

uzasadnione potrzeby dziecka, ale także możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do

alimentacji. Świadczenie to ma charakter zwrotny, Do zwrotu kwot wypłaconych na dziecko

z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązany jest dlużnik alimentacyjny.

Podkreślenia wymaga to, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotiego

wychowania dziecka jest świadczeniem kierowanym do rodziny, chociaż jego wysokość jest

zróżnicowana ze względu na liczbę dzieci, natomiast świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma

charakter osobisty i przysługuje bezpośrednio dziecku. Stąd też w praktyce mogą zdarzyć się

sytuacje, że z kilkorga dzieci wychowywanych w danej rodzinie tylko jedno jest uprawnione do

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które ze względu na wysokość zasądzonych alimentów,

otrzymuje w wysokości znacznie poniżej maksymalnej kwoty 500 zł. Zrównanie wysokości

świadczeń z funduszu alimentacyjnego z wysokością dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu

samotnego wychowywania dziecka mogloby więc doprowadzić do nadmiernego uprzywilejowania

rodzin niepełnych nie mających zasądzonych alimentów. Spowodowane byłoby to tym, że na

każde dziecko w rodzinie przysiugiwalaby stała wysokość dodatku, podczas, gdy na dzieci mające
zasądzone alimenty przysługiwałaby wysokość świadczeń z funduszu uzależniona od wysokości

zasądzonych na nie alimentów.

Pomimo podniesionych powyższej argumentów, zgodzić się jednak należy z tym, że
obecnie występuje zbyt duża różnica w poziomie pomocy dla rodzin niepełnych i rodzin mających

zasądzone alimenty, ale zaistniała sytuacja jest wynikiem ustalenia przez posiów

- projektodawc6w ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wysokości świadczeń

z funduszu alimentacyjnego na zbyt wysokim poziomie względem wysokości dodatku do zasiłku

rodziniiego z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Jest oczywistym, że dysproporcja ta nie

może zostać wyrównana poprzez obniżenie kwoty Świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ale,

w obecnym stanie ekonomicznym państwa, nie można też oczekiwać, że nastąpi istotne

podwyższenie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania

dziecka.

Propozycja podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego

wychowywania dziecka do kwoty 500 zł oraz umożliwienie pobierania tego dodatku przez

wszystkie dzieci w rodzinie spowodowałaby zwiększenie liczby świadczeniobiorców do

163 tys. przeciętnie miesięcznie (obecnie 147 tys.) oraz wzrost wydatków w skali roku

o69l mlnzl(tj. 0119%).
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Natomiast propozycja podwyższenia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu

samotnego wychowywania dziecka do kwoty 500 zł oraz umożliwienie pobierania tego dodatku

przez wszystkie dzieci w rodzinie, a także podwyższenie kwoty kryterium dochodowego do

poziomu 725 zł spowodowałoby zwiększenie liczby świadczeniobiorców do 304 tys. przeciętnie

nhicsięcznie (obecnie 147 tys.) oraz wzrost wydatków w skali roku o I 563 mln zł (tj. O 394%).

Dodać należy, że w bieżącym roku kalendarzowym planowana jest weryfkaca

świadczeń rodzinnych. w wyniku której nowe kwoty kryteriów dochodowych i kwoty świadczeń

rodzinnych ustalane będą z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jednak w ramach tej wcryflkacji nic

jest możliwe istotne podwyższenie kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego

wychowywania dziecka. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualny stan flnansów państwa. wątpliwym

jest. czy Rada Ministrów zdecyduje się na podwyższenie kwot wszystkich świadczeń rodzinnych.

„1 I
/ fl P) „
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, 2. V//ł. 2(24”1”,-
Rzecznik Praw Obywatelskich

Irena LIPO WICZ

RPO-665402-JH/1 1/LN an

Marek MichalakOO-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 7700
Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przeiuyslowa 30/32
OO-450 Warszawa

s_1
Działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) oraz w nawiązaniu do
wniosku Pana Rzecznika oraz mojej odpowiedzi z dnia 26 stycznia 2011 r., uprzejmie
informuję, że w dniu 28 lipca 2011 r. skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek o stwierdzenie niczgodności:

1. art. ha ust. 3 oraz art. ha ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) w
części ograniczającej wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka do - odpowiednio - kwoty 340,00 zł na
wszystkie dzieci oraz zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na
wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 32 ust. I w związku z art. 71 ust. 1 i
art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2. art. ha ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w części ograniczającej
wysokość zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci
niepełnosprawne z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art.
23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).

W załączeniu przedkładam uprzejmie kopię wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego

Zał. 1 /72 /4t2

k.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, r
Rzecznik Praw Obywatelskich

Irena LIPO WICZ

RPO-665 402-III/1 1/LN

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 7700

AI. Solidarności 77 Fax22 82764 53 Trybunał Konstytucyjny

Warszawa

Wniosek

Rzecznika Praw Obywatelskich

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001. r. Nr 14,

poz. 147 ze zm.)

wnoszę

o stwierdzenie niezgodności:

1) art. ha ust. 3 oraz art. 1 la ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64,

poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747 Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446,

z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654,

z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301 i Nr 222,

poz. 1455) w części ograniczającej wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu

samotnego wychowywania dziecka do — odpowiednio — kwoty 340,00 zł na wszystkie

dzieci oraz zwiększenia tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci

niepełnosprawne z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i art. 2 Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 1 la ust. 4 ustawy powołanej w pkt 1 w części ograniczającej wysokość zwiększenia

tego dodatku do kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne z art. 69

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji

o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia

20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i z 2000 r. Nr 2, poz. 11).
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UZASADNIENIE

1. Pismem z dnia 11 stycznia 2011 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się

Rzecznik Praw Dziecka z wnioskiem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego art. 1 [a

ust. 3 oraz art. ha ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) z uwagi na niezgodność z art. 32 ust. 1

Konstytucji RP. W swym piśmie (kopia w załączeniu) Rzecznik Praw Dziecka wskazał, że

na podstawie analizy decyzji wydawanych w przedmiocie świadczeń rodzinnych wskazane
powyżej przepisy mogą naruszać zasadę równości wobec prawa tych dzieci, na które

przyznawany jest dodatek z tytułu ich samotnego wychowywania.

Ponadto do mojego Biura także kierowane są skargi, w których skarżący

kwestioniją zgodność art. ha ust. 3 oraz art. ha ust. 4 ustawy o świadczeniach
rodzinnych z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Przepisy te pozbawiają bowiem
uprawnionych prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania trzeciego

i następnych dzieci.

Analiza załączonego wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka, a także kierowanych do
mnie skarg wskazuje, że zarzuty te są uzasadnione. Podzielam zatem stanowisko
Rzecznika Praw Dziecka co do niezgodności art. 1 la ust. 3 oraz art. 1 la ust. 4 ustawy
o świadczeniach rodzinnych z konstytucyjną zasadą równości, o której mowa w art. 32
ust. 1 Konstytucji. Ponadto uważam, że kwestionowane przepisy ustawy o świadczeniach
rodzinnych, naruszając zasady równości w prawie, pozostają także w sprzeczności
z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej, a także są niezgodne
z art. 71 ust. 1 Konstytucji. Ponadto art. 1 la ust. 4 ustawy jest także niezgodny z art. 69
Konstytucji oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka.

2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje możliwość uzyskania zasiłku

rodzinnego wraz z dodatkami przez rodziców, jednego z rodziców albo opiekuna
prawnego dziecka lub faktycznego opiekuna dziecka (art. 4 ust. 2 ustawy). Warunkiem
ubiegania się o świadczenia rodzinne jest wypełnienie przez rodzinę kryterium

dochodowego — dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie
może przekraczać kwoty 504,00 zł, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym
— 583,00 zł (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy). Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka,

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3) samotnego wychowywania dziecka,

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
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6) rozpoczęcia roku szkolnego,
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 8 ustawy

o świądczeniach rodzinnych).

Zgodnie z treścią art. I la ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie
wychowującym dziecko=-matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na
rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
2) ojciec dziecka jest nieznany,
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało

oddalone.

W myśl art. 1 la ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek przysługuje
w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na
wszystkie dzieci. Zgodnie zaś z art. 1 la ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych
w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się
o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

W myśl definicji ustawowej zawartej w art. 3 pkt 17a ustawy przez osobę samotnie
wychowującą dziecko należy rozumieć: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedziona,
chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3. Obecny kształt przepisu art. 1 la ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest
następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 maja 2005 r. (sygn. akt
K 16/04), w którym Trybunał orzekł, że art. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest
niezgodny z art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
z art. 27 Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r.
Nr 2, poz. 11) oraz, że przepis ten traci moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2005 r.
(Dz.U. Nr 95, poz. 806). Przepis art. 12 ustawy o świadczeniach rodzinnych regulował
kwestie dotyczące dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i w wersji z dnia
wejścia życie ustawy o świadczeniach rodzinnych miał następujące brzmienie:
„Art. 12. 1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się.
3. Dodatek przysługuje w wysokości 170,00 zł na dziecko.



4

4. W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek przysługuje
w wysokości 250,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 750,00 zł miesięcznie dla rodziny.

5. Dodatek przysbigujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości
1130 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Należną kwotę dodatku zaokrągla się do
1 Ogoszywgórę.

6. W przypadku zbiegu prawa do dodatku, o którym mowa w ust. 1, z prawem do
dodatku, o którym mowa w ait. 11, przysługuje prawo do jednego dodatku wybranego przez
osobę, o której mowa w ust. 1 lub 2.

7. Dodatek nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się ma ustalone prawo do
renty socjalnej lub renty.”

Na podstawie art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 267, poz. 2260) dodano do ustawy
o świadczeniach rodzinnych art. 11 a, w którym uregulowano dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka. Tak więc dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
został przez ustawodawcę przewidziany najpierw w art. 12 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, a po utracie przez te przepisy mocy obowiązującej z dniem 31 grudnia 2005 r.
od dnia F stycznia 2006 r. na podstawie powołanej wyżej ustawy zmieniającej, dodatek ten
został uregulowany w art. 1 la ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. W pierwszej kolejności należy dokonać oceny zgodności art. ha ust. 3 i art. ha
ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych z zasadą równości wobec prawa (art. 32 ust. 1
Konstytucji).

Zasada równości wszystkich wobec prawa zawarta w art. 32 ust. 1 Konstytucji
wyraża nakaz traktowania podmiotów podobnych w sposób podobny, dopuszczając
jednocześnie traktowanie podmiotów odmiennych w sposób odmienny. W orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego konsekwentnie przyjmowane jest stanowisko, że konstytucyjna
zasada równości polega na tym, iż wszyscy adresaci norm prawnych, charakteryzujący się
w równypi stopniu daną cechą istotna, mają być traktowani równo. Równe traktowanie
znaczy traktowanie według jednakowej miary, bez zróżnicowa.ń tak dyskryminujących, jak
i faworyzujących. Defmicja ta ugruntowała się również w obecnym porządku
konstytucyjnym (m.in. orzeczenia z: 9 marca 1988 r., sygn. U 7/87, 01K ZU w 1988 r.,
poz. 1; 20 grudnia 1994 r., sygn. K 8/94, OTK ZU w 1994 r., poz. 43; wyroki z: 22 lutego
2005 r., sygn. K 10/04, OTK ZU nr 2/AJ2005, poz. 17; 23 marca 2006 r., sygn. K 4/06,
OTK ZU nr 3/A/2006, poz. 32). W orzecznictwie Trybunału podkreśla się także, że
równość oznacza także akceptację różnego traktowania przez prawo różnych adresatów
norm prawnych. Równe traktowanie przez prawo tych samych podmiotów oznacza z reguły
różne traktowanie tych samych podmiotów pod innym względem.
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Odstępstwo od zasady równości nie zawsze jest jednak równoznaczne z istnieniem

dyskryminacji lub uprzywilejowania (wyrok TK z 24 lutego 1999 r., sygn. SK 4/98, OTK

ZU nr 2/1999, poz. 24). W odniesieniu do każdej regulacji Trybunał musi najpierw ustalić

na podstawie jakiego kryterium dokonano zróżnicowania adresatów normy prawnej,

a następnie rozważyć, czy zróżnicowanie to było uzasadnione (wyrok TK z 16 grudnia

1997 r., sygn. K 8/97, OTK ZUnr 5-6/1997, poz. 70). Argumenty uzasadniające odstępstwa

od nakazu równego traktowania muszą mieć charakter relewantny, czyli pozostawać

w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest

kontrolowana norma, oraz służyć realizacji tego celu i treści. Muszą ponadto spełniać

wymóg proporcjonalności, wyrażający się w tym, Że waga interesu, któremu ma służyć

zróżnicowanie musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną

naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów podobnych. Wreszcie,

zróżnicowanie musi pozostawać w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami

konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne potraktowanie podmiotów podobnych

(por. orzeczenie TK z 3 września 1996 r., sygn. K W/96, OTK ZU nr 4/1996, poz. 33;

wyrok sygn. K 10/04). Przy dokonywaniu oceny przestrzegania zasady równości, Trybunał

Konstytucyjny musi przede wszystkim ustalić, czy w ogóle zachodzi podobieństwo

adresatów normy prawnej, a więc, czy możliwe jest wskazanie istnienia wspólnej istotnej

cechy faktycznej lub prawnej uzasadniającej ich równe traktowanie. Uznanie, że podmioty

są podobne, pozwała na podjęcie badania, czy podmioty podobne są traktowane podobnie

przez przepisy prawa. Stwierdzenie zaś, że prawo nie traktuje podmiotów podobnych

w sposób podobny wprowadzając zróżnicowanie, wymaga zbadania dopuszczalności

takiego zróżnicowania w świetle zasady równości (orzeczenie K 10/96).

Celem dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka jest udzielenie przez

państwo wsparcia osobie, która samotnie wychowuje dziecko a drugi rodzic nie wykonuje

obowiązku alimentacyjnego, gdyż nie żyje, jest nieznany albo powództwo o ustalenie

świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Można zatem

przyjąć, że dodatek zastępuje świadczenia alimentacyjne niemożliwe do uzyskania od

drugiego małżonka. Przepisy art. 1 la ust. 3 ustalają maksymalną sumę dodatków z tytułu

samotnego wychowywania dziecka na 3 40,00 zł miesięcznie, co przy kwocie tego dodatku

w wysokości 170,00 zł na dziecko oznacza, że dodatek może być przyznany jedynie dla

dwojga dzieci osoby samotnie je wychowującej. Podobny wniosek należy wyprowadzić

z brzmieiia art. 1 la ust. 4 w stosunku do osoby samotnie wychowującej dziecko

niepełnosprawne.

Należy wskazać, że krąg podmiotów uprawnionych do świadczeń rodzinnych został

przez ustawodawcę ograniczony do przypadków nie pozostawiających wątpliwości co do

trudnej sytuacji materialnej świadczeniobiorców. Ma to miejsce w sytuacji, w której

samotny rodzic nie ma możliwości uzyskania wyroku alimentacyjnego na rzecz dziecka.
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Tak określony krąg podmiotowy zapewnia pomoc najbardziej potrzebującej i najsłabszej

grupie osób — dzieciom. Jednakże także z uwagi na określenie górnej granicy kwoty

świadczenia nie jest możliwe zaliczenie do tej grupy uprawnionych więcej niż dwojga

dzieci wychowywanych przez samotnego rodzica. Samotne wychowywanie kolejnych

dzieci (trzeciego i następnych) nie zwiększa wysokości kwoty przysłi.igującego dodatku,

mimo, ze sytuacja materialna samotnych rodzicow posiadających troje i więcej dzieci jest

niewątpliwie trudniejsza, tak materiaLnie, jak i społecznie, od sytuacji osób

wychowujących jedno, a nawet dwoje dzieci. Nie ulega w związku z tym wątpliwości, że

zastosowane przez ustawodawcę rozwiązanie w sposób sprzeczny z celem ustawy limituje

pomoc państwa, nie wspierając fmansowo w odpowiedni sposób rodzica w zakresie

utrzymania każdego dziecka przez niego wychowywanego, jeżeli rodzic ten pos iada więcej

niż dwójkę dzieci.

W opinii Rzecznika tak sformułowane przesłanki dostępu do dodatku z tytułu

samotnego wychowywania dziecka w istotny sposób naruszają zasadę równości. Skoro

ustawodawca uznał potrzebę udzielenia wsparcia ze środków publicznych osobom samotnie

wychowującym dzieci, to nie można znaleźć racjonalnych przesłanek uzasadniających

wyeliminowanie możliwości uzyskania prawa do dodatku z tytułu samotnego

wychowywania dziecka na trzecie i następne dzieci w rodzinie. Tym samym ustawodawca

zróżnicował dzieci wychowujące się w rodzinie niepełnej. Do jednej grupy należą dzieci

urodzone jako pierwsze i drugie w rodzinie. Do drugiej grupy należą natomiast dzieci

urodzone jako trzecie, czwarte i kolejne w rodzinie.

Przyjęta konstrukcja art. 1 la ust. 3 oraz art. 1 la ust. 4 ustawy nie ma też charakteru

proporcjqnalnego, gdyż powoduje, że w rodzinie z pięciorgiem dzieci wychowywanych

przez samotnego rodzica faktyczna wysokość dodatku na jedno dziecko jest zdecydowanie

niższa niż przewidziana w ustawie. Powoduje to, że pewna grupa dzieci w rodzinach

niepełnych, znajdując się w skrajnie trudnych warunkach, ric zostanie objęta pomocą

socjalną z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W świetle utrwalonego orzecznictwa Tryburialu Konstytucyjnego (np. wyrok

o sygn. K 10/96) różnicowanie sytuacji prawnej podmiotów podobnych ma większe szanse

na uznanie za zgodne z Konstytucją, jeżeli pozostaje w zgodzie z zasadami sprawiedliwości

społecznej lub służy urzeczywistnianiu tych zasad. Zakwestionowana regulacja nie spełnia

również tego wymogu, gdyż ograniczenie możliwości uzyskania prawa do dodatku z tytułu

samotnego• wychowywania trzeciego i następnych dzieci nie może być uznane za zgodne

z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Mimo pozostawienia ustawodawcy szerokiego marginesu swobody w zakresie

urzeczywistniania praw socjalnych trzeba stwierdzić, że w zaskarżonych przepisach ustawy

o świadczeniach rodzinnych margines swobody regulacyjnej został przekroczony.

Zakwestionowane przepisy pozostają zatem w sprzeczności zarówno z art. 32 ust. 1
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Konstytucji, jak i z art. 2 Konstytucji, z którego wywodzona jest zasada sprawiedliwości
społecznej, a który został przywołany we wniosku w związku z zasadą równości.

5. Art. 71 ust. I Konstytucji zobowiązuje państwo do uwzględniania w jego polityce
społecznej i gospodarczej dobra rodziny. W niniejszej sprawie znaczenie ma zdanie drugie

tego przepisu,-w którymusttojodawća przyznaje prawo do szczegóLnej pomocy ze strony
państwa rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
rodzinom wielodzietnym i niepełnym. Dokonane przez ustawodawcę w art. 1. la ust. 3 oraz
art. 11 a ust. 4 ustawy ograniczenie kwoty dodatku do wysokości 3 40,00 zł na wszystkie
dzieci oraz jego zwiększenia w sytuacji wychowywania dziecka niepełnosprawnego
o kwotę nie wyższą niż 160,00 zł na wszystkie dzieci nie odpowiada wymaganiom
określonym w art. 71 ust. 1 Konstytucji. Prowadzi do nierówności w zakresie wsparcia
socjalnego rodzin — szczególnie dotyka to rodziny wielodzietne, które winny być wspierane
w sposól? szczególny. Wprowadzone w art. 1 la ust. 3 i 4 kwoty graniczne w zakresie
wysokości dodatku sprawiają, że ustawodawca stawia praktycznie w takiej samej sytuacji
rodzica z piątką dzieci i rodzica z dwojgiem dzieci, ponieważ oboje mają prawo do
uzyskania takiej samej kwoty dodatku. Kształt kwestionowanych przepisów umożliwia
twierdzenie, że trzecie i następne dziecko wychowywane przez samotnego rodzica zostaje
wykluczone z systemu wsparcia państwa, o jakim mowa w art. 71 ust. 1 Konstytucji.
Niewątpliwie zatem obecne zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
samotnego wychowywania dziecka prowadzą do nierównego traktowania dzieci według
innych kryteriów, niż kryteria przewidziane w art. 71 ust. 1 Konstytucji. Pomoc państwa dla
rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej powinna dotyczyć wszystkich rodzin
w najszerszym znaczeniu tego pojęcia, a zwłaszcza dzieci. Rodziny niepełne z małoletnimi
dziećmi uprawnione do świadczeń rodzinnych mogą być zakwalifikowane jako osoby
znajdująqe się w trudnej sytuacji społecznej. Kwestia zaś ustalenia, czy rodziny te znajdują
się w trudnej sytuacji materialnej, jest dla potrzeb ustawy o świadczeniach rodzinnych
ustalana na podstawie kryterium dochodowego. Działania i rozwiązania proponowane przez
państwo w sferze socjalnej powinny umożliwiać precyzyjne określenie i uwzględnienie
problemów związanych przede wszystkim z wychowywaniem dzieci — także w kontekście
zabezpieczenia podstawowych, przysługuj ących im praw.

Warto więc podkreślić, że z uwagi na gwarancję zawartą w art. 71 ust. 1 Konstytucji
przy koustruowaniu zasad pomocy finansowej państwa dla rodzin niepełnych zasady
winny być wyjątkowo jasne i czytelne. Stworzony przez państwo system gwarantujący
wypłatę świadczeń rodzinnych dla rodzin niepełnych powinien uwzględniać przede
wszystkim interesy dzieci, które muszą być traktowane jako nadrzędne we wszystkich
sprawach ich dotyczących i w pierwszym rzędzie chronione i respektowane przez władze
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publiczne, w tym ustawodawcze, także w świetle art. 3 ust 1 Konwencji o Prawach

Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).

Artykuł 71 ust. 1 Konstytucji daje podstawę do gradacji wszystkich świadczeń

publicznych na rzecz rodzin, mieszczących się w ramach polityki społecznej

i gospodarczej, a także dyferencjacji form działania państwa w odniesieniu m.in. do rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, wobec których państwo ma

obowiązek szczególnej pomocy. W ramach tej kategorii prawo, a nawet pierwszeństwo

dostępu do pomocy państwa mają rodziny wielodzietne i niepełne spełniające warunek

trudnej sytuacji. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. P 3/05 pomoc

takim rodzinom ma mieć charakter szczególny w tym znaczeniu, że wykraczający poza

zwykłą pomoc dla osób utrzymujących dzieci albo pomoc świadczoną innym osobom.

Znajdowanie się w trudniej sytuacji materialnej należy rozumieć jako sytuację, w której

warunki bytowe nie pozwalają rodzinie na wypełnianie f.inkcji, jakie państwo wiąże

z rodziną.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności trzeba stwierdzić, że kwestionowana

regulacja jest sprzeczna z art. 71 ust. 1 Konstytucji albowiem nie jest uzasadniona żadnymi

zasadami, i wartościami konstytucyjnymi. Nie ma zwłaszcza uzasadnienia ograniczenie

prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka rodzinom niepełnym

wielodzietnym posiadającym więcej niż dwoje dzieci.

6. Nie można także wykazać zgodności pomiędzy wprowadzonym na podstawie

art. li a ust. 4 ustawy ograniczeniem wysokości dodatku na dzieci niepełnosprawne a zasadą

pomocy państwa na rzecz osób niepełnosprawnych. Artykuł 69 Konstytucji stanowi

o zapewnieniu ze strony władz publicznych pomocy osobom niepełnosprawnym, w zakresie

zabezpieczenia egzystencji, przysposobienia do pracy oraz komunikacji społecznej.

Powołany przepis stwierdza istnienie obowiązków władzy publicznej do wykreowania

stosownych mechanizmów legislacyjnych, umożliwiających realizację tego zadania i odsyła

do ustawy, zarówno jeśli chodzi o poziom zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych,

jak i przćdmiot regulacji w tym zakresie. Wskazany wzorzec konstytucyjny należy zatem

odczytywać jako zobowiązanie władzy publicznej do wykreowania mechanizmu realizacji

zadań, o których mowa w tym przepisie. Mechanizm ten musi zapewniać efektywne

osiągnięcie celu. Rozwiązanie przyjęte w art. ha ust. 4 ustawy — ograniczenie wysokości

zwiększania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do

kwoty 160,00 zł na wszystkie dzieci niepełnosprawne — przeczy spójnej konstrukcji,

wynikającej z art. 69 Konstytucji. Przepis ten w odniesieniu do systemu przyznawania

pomocy osobom niepełnosprawnym jest niekonsekwentny w stopniu, uniemożliwiającym

realizację celu wynikającego z art. 69 Konstytucji. Szczególna ochrona, jaka przysługuje

osobom niepełnosprawnym, powinna zapewniać wszystkim niepełnosprawnym dostępność
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do świadczeń pomocowych. Przyjęta konstrukcja przepisu art. ha ust. 4 powoduję, że
trzecie i następne niepełnosprawne dzieci w rodzinie są w istocie pozbawione pomocy
państwa. Ustawodawca, ustanawiając system świadczeń dla osób niepełnosprawnych,
określa zasady przyznawania poszczególnych świadczeń. Zasady te powinny być racjonalne
i sprawiedliwe, tym bardziej, że adresaci tych regulacji są grupą społeczną wymagającą
szczególęgo, pj 3adstądąrdowegQ .wsparcia. Zawarta w art. 11 a ust. 4 regulacja tego
wymogu nie spełnia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka we wszystkich działaniach
dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki
społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Natomiast art. 23 ust. 2 tej Konwencji
przewiduje prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i rozszerzonej pomocy
udzielanej uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad
nimi. Przepis ten przewiduje m.in., że pomoc będzie udzielana stosownie do warunków
dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nimi opiekują. Wynikająca
z art. 11 a ust. 4 regulacja, pozbawiaj ąca rodzica (opiekuna dziecka) możliwości otrzymania
zwiększonego dodatku na trzecie i następne niepełnosprawne dziecko w rodzinie — zdaniem
Rzecznika — narusza także art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka.

7. Przytoczone powyżej argumenty — w ocenie Rzecznika — uzasadniają stanowisko, że
art. 1 la iist. 3 oraz art. 1 la ust. 4 ustawy są niezgodne z zasadą równości wyrażoną
w art. 32 ust. 1 Konstytucji w związku z zasadą szczególnej pomocy państwa rodzinom
niepełnym określoną w art. 71 ust. 1 Konstytucji oraz zasadą sprawiedliwości społecznej,
o której mowa w art. 2 Konstytucji RP a także pogląd, że art. ha ust. 4 ustawy jest
niezgodny z zasadą pomocy osobom niepełnosprawnym wyrażoną w art. 69 Konstytucji
oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka.

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

Zał. 1

CI



PREZES
TkYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Warszawa, dnia września 2011 r.

Sygn. akt K 28/11

Pan

Marek MICHALAK

Rzecznik Praw Dziecka

Stosownie do treści art. 51 ustawy z dnia I sierpnia 1997 r. o Trybunale

Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.) uprzejmie informuję o wszczęciu

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie z wniosku Rzecznika Praw

Obywatelskich z dnia 28 lipca 2011 r. — kopia w załączeniu.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozważenie ewentualnego zgloszerxia

udziału Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

i przedstawienie stanowiska w sprawie, w terminie 60 dni od daty doręczenia niniejszego

pisma.

Zał. I



Warszawa, kwietnia 2011 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSR/50013/201 1/AW

Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Pragnę zwrócić uwagę Paiia Premiera na jeden z poważniejszych, moim zdaniem,

problemów ostatnich lat dotyczący polskich rodzin, a w zasadzie ich kondycji fkansowej. Mój

apel, zawarty w niniejszym piśmie jest kontynuacją poprzednich wystąpień skierowanych do

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 6 marca 2008 r. i 4 listopada 2008 r., jak również do

Ministra Finansów w dniu 23 lipca 2009 r., poparty jest uwagami o stanie przestrzegania praw

dziecka zawartymi w Informacji Rzecznika Praw Dziecka za rok 2009 i 2010. Moje spostrzeżenia

i wątpliwości są ponadto zbieżne z wynikami ogólnopolskich badań empirycznych, wykonanych na

moje zlecenie w roku 2009 r. Problem zbyt niskich kryteriów dochodowych w dniu 6 grudnia 2010

r. przedstawiłem ponadto Przewodniczącemu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Z zadowoleniem przyjąłem deklarację Pani Jolanty Fedak, Minister Pracy i Polityki

Społecznej o planowanej zmianie przepisów mających na celu podwyższenie kryteriów

dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia rodzinne - złożoną podczas II

czytania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które odbyło się podczas

posiedzenia Sejmu RP w dniu 13 kwietnia 2011 roku. Wiem, że nasze stanowiska w sprawie

zasadności podwyższenia kryteriów dochodowych są zbieżne.

Jak wielokrotnie podkreślałem, system świadczeń rodzinnych powinien stanowić znaczący

instrument polityki rodzinnej Państwa. Świadczenia te powinny być jak najlepiej wykorzystywane

dla realizacji jej celów, do których należy przede wszystkim tworzenie warunków dla powstawania

i rozwoju rodziny, a zwłaszcza dla prawidłowego wypełnianiajej funkcji.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny

w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zi.



W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem

o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu

niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Przedmiotowe kryterium dochodowe będące podstawową przesłanką przyznania

świadczenia rodzinnego nie uległo zmianie od dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach

rodzinnych, tj. od dnia 1 maja 2004 r. Niewątpliwie w ciągu blisko siedmiu lat, które dzielą od tej

daty, warunki życia polskich rodzin uległy zmianie, rodziny osiągają większe dochody ale koszty

utrzymania też uległy zwiększeniu. Rodziny przekraczają kryterium dochodowe często o niewielkie

kwoty, co zamyka im drogę do pomocy ze strony Państwa.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 18 stanowi, ze kwoty kryterium dochodowego

podlegają weryfikacji co 3 lata. Datę pierwszej weryfikacji ustala się na dzień 1 września 2006 r.

Niestety poddano weryfikacji poszczególne świadczenia, natomiast nigdy - co jest sprawą iduczową

- nie podniesiono kryterium dochodowego uprawniającego do tych świadczeń. Kolejna weryfikacja

przewidywana jest na 1 listopada 2012 r.

Zauważyć należy, że brak uprawnienia do zasiłku rodzinnego to również utrata uprawnień

do związanych z nim dodatków m.in.: z tytułu samotnego wychowywania dziecką z tytułu

rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Chciałbym zwrócić uwagę Pana Premiera na szybko postępujący proces utraty uprawnień do

świadczeń rodzinnych. Utrzymywanie kryterium dochodowego na niezmiennie tym samym

poziomie powoduje drastyczne zmniejszanie się kręgu uprawnionych i faktyczne obniżenie

standardu świadczonej pomocy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2005

wypłacano 5192,8 tys. zasiłków rodzinnych, natomiast w roku 2009 już tylko 3315 tys. (Mały

Rocznik Statystyczny 2010). W ciągu czterech lat liczba uprawnionych do świadczeń spadła

o ponad 26 %. Tylko w latach 2006-2008 liczba uprawnionych dzieci zmniejszyła się o 827

tysięcy, a od początku ich wprowadzenia ubytek ten dotyczy niemal 3 mln dzieci.

W 2009 r. Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości

dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek

rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058) podwyższyła jedynie

wysokość kwot świadczeń rodzinnych, pomijając kwestię zmiany wysokości kryterium

dochodowego stanowiącego podstawę ubiegania się o powyższe świadczenia.

W 2009 r. zleciłem ogólnopolskie badania empiryczne, których celem było sporządzenie

diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia ich

potrzeb w wymiarze materialnym, edukacyjnym i zdrowotnym.



Z badań wynika, że średni dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosił 804 zł.

W najlepszej sytuacji znajdowały się rodziny z 1 dzieckiem, które mogły rozporządzać kwotą 941

zł na osobę. W trudniejszej sytuacji znalazł)” się rodziny mające większą liczbę dzieci. Przy 2 dzieci

gospodarstwo domowe miało do dyspozycji średnio 705 zł, przy 3 — 503 zł, a przy 4 dzieci jedynie

341 zł. Z powyższego wynika, że jedynie rodziny wielodzietne mają szanse na skorzystanie ze

świadczeń rodzinnych. Co więcej tylko co 8 rodzina (12%) osiągnęła dochód, który stanowiłby

podstawę do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej. Tym samym co 8 rodzina z dziećmi

znalazła się w sferze ubóstwa ustawowego. Zagrożenie ubóstwem wzrasta szczególnie dotkliwie

w rodzinach wielodzietnych, choć zagrożenie to występuje coraz częściej już w rodzinach

z 2 dzieci.

Biorąc pod uwagę wyniki badań, wydaje się że granicą „wydolności wychowawczej”

polskiej rodziny w aspekcie materialnym jest posiadanie dwójki dzieci, natomiast rodziny

wielodzietne stanowią niemaiże 1/3 wszystkich dzieci. Ubóstwo dzieci w Polsce jest poważnym

problemem i wyzwaniem stojącym przed rodzinami i Państwem.

Obawiam się, iż jeśli nic w tej materii się nie zmieni za kilka lat system świadczeń

rodzinnych przestanie istnieć.

Moje głębokie zaniepokojenie budzi ustalenie na tak niskim poziomie kwoty stanowiącej

kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Wobec czego prawo do przyznania świadczeń

rodzinnych mają tylko osoby skrajnie ubogie, podczas gdy przeciętne polskie rodziny o średniej

zamożności pozostają bez elementarnego wsparcia Państwa.

Wyrażam nadzieję, że budżet na rok 2012, nad którym obecnie pracuje Rada Ministrów

będzie przewidywał wydatki na „odblokowanie” systemu świadczeń rodzinnych, gdyż jest to

sprawa priorytetowa dla polskich rodzin.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. I pkt 2 ustawy z 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą do

Pana Premiera o podjęcie działań mających na celu podwyższenie kwoty wyżej wskazanego progu

dochodowego.



MINISTER Warszawa, dnia !lczerwca20ll r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak
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Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska

i przekazane zgodnie z właściwością do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo znak:

ZSRI500/3/2011/AW z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie podwyższenia progu

dochodowego uprawniającego do ubiegaiiia się o świadczenia rodzinne, uprzejmie informuję:

Minister Pracy i Polityki Społecznej dostrzega potrzebę zmian w zakresie wsparcia

materialnego rodzin z dziećmi na utrzymaniu, tj. w systemie świadczeń rodzinnych, w tym

zwłaszcza potrzebę podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego

do zasiłku rodzinnego. Miałoby to na celu m.in. zwiększenie wsparcia materialnego przez

państwo rodzin wychowujących dzieci.

W przyjętym w dniu 15 lutego br. Programie Prac Rządu na 2011 r. - jest jako

priorytetowe działanie - nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie

wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz

zmiany zasad waloryzacji świadczeń rodzinnych. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie

ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy społecznej, pismem z dnia

27 maja 2011 r., zostal przekazany do konsultacji społecznych i konsultacji

międzyresortowych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o świadczeniach

rodzinnych, w 2012 roku przypada termin przeprowadzenia ustawowej weryfikacji wysokości

kryterium dochodowego i świadczeń rodzinnych. We wstępnym projekcie ustawy budżetowej



na rok 2012, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5 maja 2011 r., zostały zaplanowane

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego w łącznej wysokości 10.218.280 tys. zł, z tego w:

- budżetach województw — 9.622.300 zł, tj. o 3,8% więcej w stosunku do ustawy

budżetowej na 2011 r. (9.270.038 tys. zł)

- rezerwie celowej — 595.980 tys. zł, tj. o 250 tys. zł więcej w stosunku do ustawy

budżetowej na 2011 r. (345.980 tys. zł)

Do wiadomości:
- Sekretariat Prezesa Rady Ministrów

2



Warszawa, kwietnia 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/3/201 hAB

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

otrzymuję niepokojące informacje dotyczące przygotowania zawodowego w szkolnictwie

zawodowym. Przedstawione mi problemy dotyczą kilkudziesięciu szkół zawodowych

i rzemieślniczych w kraju, a tym samym grupy uczniów, którzy zdecydowali o wyborze dalszego

kształcenia w postaci nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Przygotowanie zawodowe może prowadzić m. in. pracodawca pod warunkiem posiadania

kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach, na

podstawie zawartej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, której jednym z elementów

określonych przez przępisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr

21, poz. 94, z późn. zm.) jest wysokość wynagrodzenia.

Niepokojące są informacje o wypowiadaniu młodocianym pracownikom zawartych już

umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, z powodu nieotrzymywania przez pracodawców

refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

o pracę w celu przygotowania zawodowego. Ponadto pracodawcy wyrażają pogląd, iż nie zatrudnią

uczniów na praktyczną naukę zawodu na rok szkolny 2011/2012.

Stosownie do art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) środki Funduszu Pracy

przeznacza się na fmansowanie kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 6 wyżej

przytoczonej ustawy. Z porównania danych zawartych w planie finansowym Funduszu Pracy,



stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na 2010 r., wynika, że wysokość kwoty

zaplanowanych wydatków na refundacje kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym

pracownikom w planie finansowym Funduszu Pracy, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej

na 2011 r., uległa znacznemu obniżeniu.

Zmniejszenie tych środków może skłaniać pracodawców do ograrńczania liczby

zatrudnionych młodocianych pracowników na podstawie umowy o pracę albo do całkowitej

rezygnacji z zatrudniania takich osób. Pragnę podkreślić, iż przedmiotowa refundacja jest

zasadniczą motywacją dla pracodawców do zatrudnienia i szkolenia uczniów, zatem obniżenie jej

poziomu doprowadzić może do zamknięcia klas o profilu kształcenia w szkołach zawodowych

i rzemieślniczych. Wypowiedzenie i niezawieranie nowych umów o pracę w celu przygotowania

zawodowego skutkować może skazaniem tych osób na status bezrobotnego. Ponadto odległym

skutkiem tego zjawiska może być niedobór na rynku pracy liczby rzemieślników.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą

o analizę przedstawionego zagadnienia oraz rozważenia zasadności podjęcia działań zmierzających

do rozwiązania wyżej wskazanych problemów szkolnictwa zawodowego.

Do wiadomości:

Pani Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej
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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2011 r. znak: ZSS/500/3!201 hAB w

sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych w celu

przygotowania zawodowego przedstawiam poniższe informacje.

Fundusz Pracy wspomaga finansowanie kształcenia zawodowego młodocianych na

dwa sposoby:

1) po pierwsze, zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach tynku pracy (Dz. U. 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

jest to możliwość refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia

społeczne młodocianych pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę w

celu przygotowania zawodowego, realizowanego w dwóch formach: nauki zawodu

(2-3 lata) lub przyuczenia do pracy (3-6 miesięcy); zgodnie z przepisami

wynagrodzenie młodocianych może być refundowane w kolejnych latach nauki

zawodu odpowiednio w wysokości 4%, 5% i 6% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia w gospodarce narodowej i są to obecnie kwoty rzędu 137 zł, 171 zł

i 206 zł.; przy formie przyuczenia do pracy refunduje się 4% przeciętnego

wynagrodzenia (137 zł). Dystrybucją tych środków zajmują się Ochotnicze Hufce

Pracy. Samorząd województwa określa, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady

zatrudnienia, na podstawie klasyflkacji zawodów i specjalności, wykaz zawodów,

w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych. Zawody, za które możliwe jest

dokonywanie refundacji powinny być zawodami, na które jest zapotrzebowanie (tzw.



deficytowymi pod względem podaży siły roboczej) na rynku pracy, aby młodociani

kończący kształcenie zawodowe nie zasilali szeregów bezrobotnych;

2) po drugie, od 2009 roku na podstawie art. 108 ust. I pkt 55 ustawy o promocji

zatrudnienia (...) z Funduszu Pracy wypłacana jest pracodawcom obligatoryjna

dotacja za wykształcenie młodocianego po zakończeniu przygotowania zawodowego

(wcześniej finansowana z budżetu); przy 2- letnim okresie kształcenia w wysokości

4 587 zł, przy 3-letnim okresie kształcenia - 7 645 zł, a w przypadku przyuczenia do

pracy — 240 zł za każdy miesiąc kształcenia; kwoty te podlegają waloryzacji

o wskaźniki inflacji, a ich wysokość wynika z przepisu art. 70b ustawy z dn.

7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn zm.).

Dystrybucja tych środków realizowana jest przez gminy.

W planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2011, przyjętym w ustawie budżetowej, środki

przeznaczone dla Ochotniczych Hufców Pracy na refundowanie wynagrodzeń i składek na

ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników określone zostały na kwotę 170 mln zł.

Taką kwotą środków dysponuje Komendant Główny OHP z przeznaczeniem na zawieranie

nowych umów z pracodawcami oraz na wypłatę refundacji wynikających z umów zawartych

w roku 2009 i 2010. W ubiegłym roku wydano na ten cel kwotę 230 mln zł.

Należy także dodać, iż środki z Funduszu Pracy przeznaczone w 2010 roku na

obligatoryjne dotacje za wykształcenie młodocianych pracowników były znacznie wyższe niż

środki skierowane na refundację wynagrodzeń i przekroczyły 330 mln zł. Natomiast w planie

Funduszu Pracy na rok 2011 przewidziano kwotę 303 mln zł.

Rada Ministrów określając wydatki Funduszu Pracy na rok bieżący kierowała się

m.in. koniecznością ograniczeń wydatków publicznych w celu korekty deficytu sektora

instytucji rządowych i samorządowych do poziomu nie wyższego niż 3% PKB oraz

ograniczenia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, związanych z koniecznością

uzupełniania niedoboru w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), wynikającego

z dotychczasowego systemu emerytalnego, powstającego w wyniku przekazywania części

składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych (OFE), powodujących narastające

zagrożenia dla długu publicznego, który zbliża się do 11 progu ostrożnościowego, określonego

w ustawie O finansach publicznych na poziomie 55% PKB.

Mając powyższe na uwadze Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany

funkcjonowania OFE. Ich celem jest z jednej strony zabezpieczenie interesów przyszłych

emerytów, z drugiej - zmniejszenie narastającego zadłużenia państwa. Ustawa o zmianie

niektórych ustaw związanych zfunkcjonowaniem systemu ubezpieczeń spoŁecznych została

uchwalona przez Sejm w dniu 28 marca i weszła w życie z dniem I maja br. Wdrożenie

przepisów ustawy spowoduje istotne ograniczenie wydatków budżetu państwa na pokrycie
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niedoboru w FUS z tytułu przekazywania do OFE części składki emerytalnej. Ograniczenia

wydatków budżetowych skutkujących zmniejszeniem deficytu budżetowego warunkowały

uzyskanie zgody Ministra Finansów na zmianę planu finansowego Funduszu Pracy

i zwiększenie jego wydatków w 201 1 r. w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.

W dniu 27 kwietnia br. Minister Pracy i Polityki Społecznej po odrzuceniu

poprzednich wniosków ponownie wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów i Sejmowej

Komisji Finansów Publicznych o zwiększenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na

refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych

pracowników kształcących się w zawodach wysoce deficytowych na rynku pracy

i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy o kwotę 80 mln zł.

W dniu 12 maja br. Minister Finansów na podstawie art. 29 ust. 12 ustawy

ofinansach publicznych wyraził zgodę na zwiększenie wydatków Funduszu Pracy

określonych w planie finansowym na rok 2011 - zgodnie z wnioskiem Ministra Pracy

i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2011 r. Ponadto Sejmowa Komisja Finansów

Publicznych w dniu 13 maja br. również pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek. Powyższe

pozwoli na zmianę planu finansowego Funduszu Pracy na 2011 rok poprzez zwiększenie puli

środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla OHP na refundację wynagrodzeń i składek na

ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników o kwotę 80 mln zł. Obecnie trwają

prace nad ustaleniem kryteriów podziału tych środków biorąc pod uwagę m.in. liczbę

bezrobotnych w poszczególnych zawodach, w których kształceni są pracownicy młodociani,

ponieważ jak wynika z wcześniej podanych szacunków OHP i tak dodatkowe środki nie

wystarczą na pokrycie zapotrzebowania pracodawców wynikającego ze złożonych wniosków

o zawarcie umowy o refundację.

Należy także wyjaśnić, iż ograniczenie środków Funduszu Pracy na refundowanie

pracodawcom wynagrodzeń wypłacanych młodocianym nie pozbawia młodzieży możliwości

kształcenia w formie praktycznej nauki zawodu, gdyż pracodawcy, którzy podpisali

z młodocianymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego są tymi umowami

związani i powinni je kontynuować. Pracownicy młodociani stanowiąc niewykwalifikowaną

siłę roboczą przyczyniają się do wypracowania określonego zysku. Nawet jeśli pracodawca

nie otrzymuje refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracownika

młodocianego, to przeznaczane na te zobowiązania kwoty są i tak znacznie niższe niż

wydatki, jakie musiałby ponieść na wynagrodzenie i składki pracownika

niewykwalifikowanego, zatrudnionego w to miejsce. Natomiast ci młodzi ludzie, z którymi

pracodawcy rozwiążą umowy o pracę mogą kontynuować obowiązek nauki w systemie szkół

zawodowych, gdzie także w planie nauczania są przewidziane praktyki zawodowe. Osoby
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pochodzące z rodzin najbiedniejszych powinny zaś uzyskać wsparcie systemu

stypendialnego.

Jednocześnie warto przypomnieć, iż minister właściwy do spraw pracy, pomimo

posiadania w swych kompetencjach pewnych zadań z zakresu wspierania pracodawców

prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych, nie jest właściwym organem

odpowiadającym za edukację młodzieży na poziomie zawodowym. Za kształcenie osób

młodych objętych obowiązkiem nauki, w tym za kształcenie zawodowe, odpowiada Minister

Edukacji Narodowej i do jego kompetencji należy wprowadzenie zmian w szkolnictwie

zawodowym. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspiera reformę szkolnictwa

zawodowego dostarczając m.in. informacji o sytuacji w obszarze zatrudnienia i bezrobocia na

rynku pracy, a także prowadząc badania nt. oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacji

zawodowych.

$
MINISTERzup.

Czes ws
PODS R ARZ STANU
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Warszawa, czeca 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/6/20 I lUZ

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości

dokonując bieżącej analizy spraw, jakie wpływają do Rzecznika Praw Dziecka, zwracam się

do Pana Ministra z wnioskiem o rozważenie podjęcia inicjatywy dotyczącej wprowadzenia

w obowiązującym prawie zmiany dotyczącej regulacji normatywnej zajęcia rachunku bankowego

dłużnika dokonanego. w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym w sytuacji, gdy na ten rachunek

wpływają środki z tytułu alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego lub innego uprawnionego

niebędącego tym dłużnikiem.

Przykładem świadczącym o istnieniu w tej materii problemu może być podejmowana przez

mnie sprawa zajęcia rachunku bankowego dłużniczki dokonanego przez komornika. Dłużniczka

jest matką małoletniego, na którego rzecz zostało zasądzone od jego ojca pieniężne świadczenie

alimentacyjne, przesyłane przez zobowiązanego na jej rachunek bankowy (zgodnie z orzeczeniem

sądu świadczenie ma być płatne do r matki małoletniego). Ojciec małoletniego jest wierzycielem

matki małoletniego i na jego wniosek komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego, na który

tenże wierzyciel przesyła kwoty świadczenia alimentacyjnego. Wskutek dokonanego zajęcia

małoletni został pozbawiony należnych mu od ojca środków utrzymania i wychowania.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. Z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) proszę o rozważenie możliwości wprowadzenia do

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze

zm.), przywoływanej dalej jako „k.p.c.”, zmiany dopuszczającej odpowiednie stosowanie art. 890

2 i 21 k.p.c. w przypadkach, gdy na rachunek bankowy dłużnika wpływają środki pieniężne

z tyuiłu alimentów, do odbioru których dłużnik jest uprawniony na podstawie tytułu wykonawczego

stwierdzającego prawo dłużnika do pobierania alimentów należnych innej osobie.



Obowiązujący art. 890 2 k.p.c. uchyla skutki zajęcia rachunku bankowego względem

środków, które dłużnik jest zobowiązany wypłacić tytułem alimentów lub rent alimentacyjnych na

podstawie tytułu wykonawczego stwierdzającego ten obowiązek; bank dokonuje wypłat na

podstawie zezwolenia komornika (art. 890 i 21 k.p.c.). Powyższych przepisów nie można

zastosować, gdy dłużnik jest uprawniony do dysponowania świadczeniem alimentacyjnym innej

osoby wpływającym na jego rachunek bankowy.

Wprowadzenie proponowanej zmiany jest uzasadnione brakiem środka ochrony

wierzytelności przyshigującej — w nakreślonej wyżej konkretnej sytuacji faktycznej — osobie

uprawnionej do świadczeń alimentacyjnych. Nawet art. 833 6 k.p.c. wyłączający spod egzekucji

świadczenia alimentacyjne nie znajduje zastosowania w powyższym przypadku, bowiem:

— art. 833 6 k.p.c. dotyczy świadczeń alimentacyjnych należnych dłużnikowi, nie zaś

świadczeń alimentacyjnych należnych innej osobie, wpływających jedynie na rachunek

bankowy dłużnika,

— spełnienie świadczenia alimentacyjnego poprzez wpłatę określonej kwoty świadczenia

na rachunek bankowy powoduje przekształcenie przedmiotu tego świadczenia

w wierzytelność przysługuj ącą posiadaczowi tego rachunku wobec banku, a zatem nie

jest możliwe wyodrębnienie tego świadczenia z tej wierzytelności i wyłączenie go spod

egzekucji; także Sąd Najwyższy, w uzasadnieniu uchwały z dnia 17 grudnia 1981 r.

wpisanej do księgi zasad prawnych, III CZP 32/81, opubi. OSNC 1982/7/93, uznał, że

„[...] wolą ustawodawcy było unormowanie w art. 833 k.p.c. ograniczeń lub wyłączeń

nie podjętych świadczeń periodycznych (wierzytelności) [...]„ a nie świadczeń

podjętych — zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przysługuj ąca osobie uprawnionej wierzytelność z tytułu świadczeń alimentacyjnych jest

prawem majątkowym tej osoby, mieszczącym się w pojęciu własności, którym posługuje się

ustrojodawca w obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolita Polska chroni

własność i prawo dziedziczenia, zgodnie z art. 64 ust. 2 Konstytucji własność, inne prawa

majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej, co

w powiązaniu z art. 8 ust. 1 Konstytucji naklada na prawodawcę obowiązek takiego kształtowania

prawa, by istniejące prawa majątkowe mogły być wykonywane i by nie groziło im bezpodstawne

unicestwienie (ochrona praw majątkowych), co zostało wyrażone przez Trybunał Konstytucyjny

w wyroku z 13 kwietnia 1999 r., sygn. K 36/98, opubi. OTK ZU nr 3/1999, poz. 40. W przypadku

egzekucji prowadzonej z rachunku bankowego, na który — zgodnie z orzeczeniem sądu — wpływa

pieniężne świadczenie alimentacyjne należne osobie trzeciej, zarówno ów wierzyciel alimentacyjny



jak posiadacz rachunku są pozbawieni prawa do wypłaty tego świadczenia z rachunku wskutek luki

w prawie.

Wzgląd na cel pieniężnych świadczeń alimentacyjnych, jakim jest ich użycie na

zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka, wymaga wprowadzenia modyfikacji do postępowania

egzekucyjnego prowadzonego z rachunku bankowego poprzez uprawnienie dłużnika do

podejmowania z tego rachunku kwot w wysokości świadczeń alimentacyjnych wpływających na

ten rachunek.

Przedstawiona Panu Ministrowi prośba o podjęcie stosownych działań prawodawczych,

dotyczących przedstawionego problemu, znajduje swoje dodatkowe uzasadnienie w art. 27 ust. 4

Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526 ze zm.), który

nakłada na Państwa-Strony Konwencji obowiązek podejmowania wszelkich właściwych kroków

dla zapewnienia lożenia na utrzymanie dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszących

odpowiedzialność finansową za dziecko.

fl
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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 czerwca 2011 r. znak ZSS/500/6/201 1 /JZ,

dotyczące egzekucji wierzytelności z rachunku bankowego, na który wpływają

świadczenia alimentacyjne należne osobie trzeciej, uprzejniie przedstawiam,

co następuje.

Stosownie do art. 833 6 in pnnc. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

— Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.),

zwanej dalej „k.p.c.”, nie podlegają egzekucji m.in. świadczenia aLimentacyjre.

Należą one do tej grupy dochodów, których celem jest zapewnienie utrzymania,

co Stanowi rafio 1egis całkowitego wyłączenia środków pieniężnych uzyskanych

z tego tytułu od egzekucji.

Treść tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do placcnia

alimentów na rzecz małoletniego wierzyciela wskazuje, że środki pieniężne z tego

tytułu (środki utrzymania i wychowania) podlegają przekazaniu do rąk

przedstawiciela ustawowego małoletniego. Przedstawiciel ustawowy ( )wlfllefl

przeznaczyć te środki na zaspokojenie bieżących potrzeb maloletniego związanych

z jego utrzymaniem i wychowaniem.



W konsekwencji może powstać wątpliwość, do kogo należą określone środki

pieniężne pozostające we władaniu przedstawiciela ustawowego małoletniego, tym

bardziej że w przypadku alimentów to przedstawiciel ustawowy małoletniego jest

dysponentem tych środków i (co do zasady) decyduje o ich przeznaczeniu. Co za

tym idzie, może dojść do zajęcia świadczeń alimentacyjnych należnych

małoletrńemu i to niezależnie od tego, czy środki pieniężne z tego tytułu zostały

wpłacone przez zobowiązanego gotówką do rąk własnych przedstawiciela

ustawowego małoletniego, czy też na jego rachunek bankowy.

Jeżeli komornik, prowadząc egzekucję przeciwko przedstawicielowi

ustawowemu małoletniego, dokona zajęcia pieniędzy (w gotówce) otrzymanych

przez tego przedstawiciela tytułem alimentów należnych dziecku (pieniądze jako

rzeczy ruchome podlegają zajęciu przy egzekucji z ruchomości), zgodnie

z art. 852 2 k.p.c. osoba trzecia (w tym przypadku małoletni reprezentowany

przez przedstawiciela ustawowego) ma możliwość zgłoszenia zarzutu,

że przysługuje mu do zajętych pieniędzy prawo stanowiące przeszkodę do wydania

ich wierzycielowi egzekwującemu. Zobowiązuje to komornika do złożenia zajętych

pieniędzy na rachunek depozytowy sądu. Sąd postanowi wydać pieniądze

wierzycielowi egzekwującemu, jeżeli w ciu miesiąca od złożenia ich na rachunek

depozytowy sądu nie będzie złożone orzeczenie właściwego sądu zwalniające od

zajęcia lub wstrzymujące wydanie pieniędzy. Zatem przedstawiciel ustawowy

małoletniego powinien wytoczyć w jego imieniu (na podstawie art. 841 k.p.c.)

powództwo o zwolnienie zajętych pieniędzy od egzekucji (tzw. powództwo

ekscydencyjne). Wyrok uwzględniający powództwo o zwolnienie zajętych pieniędzy

od egzekucji lub postanowienie sądu zawieszające postępowanie egzekucyjne w celu

zabezpieczenia roszczenia (art. 755 I pkt 3 k.p.c.) należą do orzeczeń, o których

mowa w art. 852 2 zd. 2 k.p.c.

Komornik prowadzący przeciwko przedstawicielowi ustawowemu

małoletniego egzekucję z rachunku bankowego dokonuje zajęcia wierzytelności

znajdujących się na tym rachunku. Zajęcie obejmuje wszystkie kwoty wpływające
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na rachunek po jego dokonaniu. W razie zajęcia wierzytelności z rachunku

bankowego, na który wpływają m.in. akrnenty na rzecz dziecka, wpłacona z tego

tytułu suma podlega egzekucji na ogólnych zasadach. Jednakże i w tym przypadku

osoba trzecia (małoletni reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego)

nie jest pozbawiona środków obrony przed prowadzoną egzekucją. Tak jak

w przypadku egzekucji z ruchomości, środkiem prawnym umożliwiającym

zwolnienie tych świadczeń spod egzekucji jest powództwo ekscydencyjne

(art. 841 k.p.c.).

Nie jest trafne stwierdzenie zawarte w piśmie Rzecznika Praw Dziecka,

jakoby wskutek łuki w prawie brak było środków ochrony wierzytelności

przysługującej — w opisanych wyżej przypadkach — osobie uprawnionej do

świadczeń alimentacyjnych. Istnieją bowiem, omówione wyżej, środki obrony

przysługujące osobie uprawnionej do świadczeń ahrnentacyjnych w razie

skierowania egzekucji do tych świadczeń. W związku z tym luka w prawie w tym

zakresie nie występuje.

Należy również zauważyć, że niezależnie od wskazanych wyżej środków

obrony przed egzekucją, istnieją inne możliwości, które pozwalają uniknąć ryzyka

związanego z ewentualnym skierowaniem egzekucji do świadczeń alimentacyjnych.

Osoba zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz małoletniego może

przekazywać należności z tego tytułu także na rachunek bankowy, bez

niebezpieczeństwa, że kwoty tam przekazane zostaną zajęte w drodze egzekucji

prowadzonej przeciwko osobie, do rąk której alimenty są płacone. Taką możliwość

stwarza otwarcie małoletniemu przez jego przedstawiciela ustawowego (najczęściej

osobę, do której rąk ma następować wpłata) oddzielnego rachunku

oszczędnościowego — rozliczeniowego, na który będą wpłacane należności

alimentacyjne (art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. — Prawo bankowe

(Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)). Uprawnionym do pobierania

pieniędzy z takiego rachunku będzie przedstawiciel ustawowy małolemiego

(natomiast sam małoletni po ukończeniu przez niego trzynastego roku życia, o ile
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nie sprzeciwi się temu na piśmie jego przedstawiciel ustawowy). Wydaje się, że
nieskorzystanie z tej możliwości przez przedstawiciela ustawowego małoletniego
(mającego świadomość, że przeciwko niemu, jako dłużnikowi, może zostać
wszczęte postępowanie egzekucyjne), mogłoby być uznane za niedopehuenie
ciążącego na nim obowiązku należytej staranności w sprawowaniu pieczy nad
dzieckiem.

Z tych względów nie wydaje się, aby zachodziła potrzeba podejmowania
pilnych prac legislacyjnych zmierzających do zmiany obowiązujących w tym
zakresie przepisów. Odrębną kwestią pozostaje natomiast możliwość ewentuainego
poszerzenia zakresu środków ochrony prawnej przysługujących osobie uprawnionej
do świadczeń alimentacyjnych w razie skierowania egzekucji do tych świadczeń.
Wzmocnienie środków tej ochrony jest godne rozważenia, dlatego przedmiotowa
problematyka będzie pozostawać w polu zainteresowania przy okazji kolejnej
nowelizacji przepisów k.p.c. o postępowaniu egzekucyjnym. Rozważona zostanie
również propozycja Rzecznika Praw Dziecka, aby pomimo prowadzonej egzekucji
z rachunku bankowego umożliwić osobie, do rąk której płacone są alimenty
(posiadaczowi rachunku), pobieranie kwot w wysokości świadczeń alimentacyjnych
wpływających na ten rachunek. Należy jednak uwzględnić nie ty]ko aspekt związany
z ochroną wierzytelności przysiugującej osobie uprawnionej do świadczeń
alimentacyjnych, ale także niebezpieczeństwo pogorszenia sytuacji wierzyciela
prowadzącego egzekucję z rachunku bankowego, wiążące się z ryzykiem
ewentualnych nadużyć ze strony dłużnika egzekwowanego.

z uprwZiżniena
IN TRA kAWIED oŚc

Zbigr”ww rona
PODSEKRETARZ STANU
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pragnę zwrócić uwagę na problem nieefektywnej współpracy i koordynacji działań
różnych podmiotów (organów samorządu terytorialnego, komorników sądowych, organów
egzekucji administracyjnej) w związku z realizacją ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
Wprowadzenie do ustawy regulacji związanych z postępowaniem wobec dłużników

alimentacyjnych miało na celu zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów. Do Biura
Rzecznika Praw Dziecka napływają sygnały o braku współpracy ww. podmiotów. Sprawy
zgłaszają zainteresowani, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę
uprawniającą do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Istnienie zgłoszonego problemu znajduje potwierdzenie w dokumencie pt. Informacja
o wynikach kontroli wywiązywania się organów samorządu terytorialnego z zadań na rzecz
pomocy osobom uprawnionym do alimentów sporządzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli
w marcu 2011 roku (www.nik.goy.pl). Przeprowadzona kontrola negatywnie oceniła
realizację działań mających na celu zmobilizowanie dłużników do regulowania zobowiązai
alimentacyjnych, skuteczności egzekwowania tych należności oraz współpracę między
podmiotami uczestniczącymi w systemie pomocy osobom uprawnionym do świadczeń
(gminami, komornikami, starostwami).



Na sformułowanie powyższej oceny wpływ miały m.in.:

1) brak reakcji lub opieszałe podejmowanie działań w stosunku do dłużników

alimentacyjnych w zakresie przekazywania: komornikom sądowym informacji

zawartych w wywiadzie alimentacyjnym i oświadczeniu majątkowym, a także

organom właściwym dłużnika wniosków w sprawach podjęcia działań wobec

dłużników alimentacyjnych i organom właściwym wierzyciela informacji

o działaniach podejmowanych wobec dłużników;

2) nieinformowanie sądów o bezczynności lub przejawach opieszałości komorników

sądowych w zakresie informowania organu właściwego dłużnika oraz organu

właściwego wierzyciela o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności;

3) nieinforrnowanie we wszystkich uzasadnionych przypadkach powiatowych

urzędów pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W 20% skontrolowanych przez NIK jednostkach w ogóle nie podjęto takich

działań, także nie we wszystkich przypadkach jednostki informowane były

o efektach działań powiatowych urzędów pracy;

4) niewykorzystanie przez gminy w wystarczającym stopniu instrumentu w postaci

wniosku o zatrzymanie prawa jazdy osobie uchylającej się od płacenia alimentów,

a także kierowanie wniosków do starosty bez wcześniejszego rozeznania, czy

dłużnik w ogóle prawo jazdy posiada.

Z przeprowadzonej kontroli NIK wynika ponadto, że w 80% skontrolowanych

jednostkach stwierdzono przypadki braku wzajemnego informowania się lub zwłoki

w przekazywaniu informacji mających w szczególności wpływ na działania wobec

dłużników. Jednostki skontrolowane wskazały, iż czekały na przekazanie im informacji, ale

same w większości przypadków nie występowały z inicjatywą ich pozyskania.

Zgodnie ze standardami międzynarodowymi państwo jest zobowiązane

do określonych działań mających na celu wsparcie osób uprawnionych do otrzymywania

alimentów, w sytuacji, gdy dłużnik uchyla się od tego obowiązku. Standardy te wyznacza

m.in. ratyfikowana w dniu 30 kwietnia 1991 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej —

Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.). Przepis art.

27 ust. 4 Konwencji stanowi, że „Państwa-Strony podejmują wszelkie właściwe kroki dla

zapewnienia łożenia na utrzymanie dziecka ze strony rodziców (...)„. W społeczeństwie
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funkcjonuje duża liczba rodzin, których dochód przekracza minimalnie kwotę uprawniającą
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dla rodzin tych koordynacja działań
podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych oraz właściwa współpraca między
organami jest niewątpliwie istotnym czynnikiem w egzekucji alimentów.

Działając na podstawie art. 3, 10, lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą
prośbą o podjęcie działań, w ramach sprawowanego nadzoru merytorycznego, zmierzających
do zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów poprzez efektywnie prowadzone
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.

„JL
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Odpowiadając na pismo znak: ZSRI500/ł/201 1/AK z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie

realizacji ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. Li. z 2009 r.. Nr 1. poz. 7, z późn. zm.). uprzejmie informuję:

Działania podejmowane w gminach przez organy właściwe wierzyciela i organy

właściwe dłużnika na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. mąją
na celu jedynie wsparcie organów egzekucyjnych. przede wszystkim komorników sądowych.

w tym zakresie. Skuteczność prowadzonej wobec dłużników egzekucji zależy przede

wszystkim od aktywności lub opieszałości komorników sądowych. Decydujący wpływ na

poziom skuteczności egzekucji alimentów ma również ogólna sytuacja ekonomiczna danego

regionu np. poziom bezrobocia, dostępne instrumenty prawne i środki finansowe w zakresie

pronioci zatrudnienia. a także zaangażowanie urzędów pracy w aktywizację zawodową

dłużnikÓ\\. Należy także zwrócić uwagę, że znaczna część dłużników alimentacyj nych uchyla

się od podjęcia legalnego zatrudnienia. w celu uniknięcia potrąceń komorniczych

z wynagrodzenia na rzecz zasądzonych alimentów. W wielu przypadkach egzekucja jest

bezskuteczna, gdyż nieznane jest miejsce zamieszkania dłużnika (zgodnie z art. 1086

Kodeksu postępowania cywilnego na komorniku sądowym spoczywa obowiązek

podejmowania działań w kierunku ustalenia adresu dłużnika). Niewywiązy\\anie się



z obowiązku alimentacyjnego przez rodziców dziecka niejednokrotnie związane jest także

z uzależnieniem alkoholowym.

Komornicy sądowi prowadzą postępowanie egzekucyjne na podstawie przepisów

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43,

poz. 296, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności

komorników (Dz. U. Nr 10, poz. 52, z późn. zm.). W związku z tym, wyjaśnienia w sprawie

efektywności prowadzonego postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych

mogą zostać udzielone przez Ministra Sprawiedliwości.

Dostrzegając, iż skuteczna egzekucja należności alimentacyjnych zależy przede

wszystkim od aktywności komorników sądowych, Minister Pracy i Polityki Społecznej,

w związku z sygnałami o przejawach opieszałości i bezczynności komorników sądowych,

pismem z dnia 15 lipca 2011 r., zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o wnikliwe zbadanie

sprawy i o podjecie czynności przeciwdziałających temu zjawisku.

Przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów przewidują działania

służące przede wszystkim pozyskaniu informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji,

a w przypadku gdy osoba zobowiązana do alimentacji nie wypełnia swoich obowiązków

z powodu braku zatrudnienia — działania zmierzające do aktywizacji zawodowej dłużnika

alimentacyjnego. Przepisy ww. ustawy przewidują pewne sankcje wobec dłużnika, który np.

uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego w celu ustalenia jego sytuacji

rodzinnej, dochodowej i zawodowej lub odmówi - bez uzasadnionej przyczyny — przyjęcia

oferty pracy przedstawionej mu przez urząd pracy. W takich przypadkach organ właściwy

dłużnika ma podstawę do złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone

w art. 209 I ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,

z późn. zm.) oraz skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika

alimentacyjnego.

Ponadto, organ właściwy wierzyciela ma obowiązek przekazywania do biura

informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. Osoba

figurująca w rejestrze dłużników może mieć np. problemy z uzyskaniem pożyczki,

dokonaniem zakupów na raty itp.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniach z zakresu realizacji ustawy

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w 2010 r. gminy podjęły ogółem 264.096

działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym w 24.699 przypadkach działania te
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doprowadziły do wzrostu egzekucji alimentów i świadczeń z budżetu państwa wypłacanych

„w zastępstwie” dłużników.

W szczególności, w 2010 roku gminy przekazały komornikom sądowym łącznie

82.179 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,

pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego, zobowiązały

26.877 dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący

pracy oraz przekazały do powiatowych urzędów pracy informacje o potrzebie aktywizacji

zawodowej 43.728 dłużników alimentacyjnych.

Kontrolę w zakresie sposobu realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów, w tym terminowości podejmowanych działań, sprawują właściwi wojewodowie.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z planem kontroli przyjętym przez wojewodę na dany

rok.

Instrumenty służące mobilizacji dłużnika do wywiązywania się przez niego ze

swojego obowiązku alimentacyjnego, a przynajmniej do dołożenia przez dłuŻnika wszelkich

starań w tym zakresie, muszą być zgodne z zasadami państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny

w wyroku z dnia z dnia 22 września 2009 r. sygn. akt P 46/07 (Dz. U. z 2009 r., Nr 159,

poz. 1261) orzekł, że art. 5 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz

zaliczce alimentacyjnej, stanowiący podstawę do wystąpienia z wnioskiem do starosty

o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi, jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Aktualnie prowadzone są w Sejmie prace legislacyjne nad nowelizacją przepisów

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z koniecznością

uwzględnienia ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (druk sejmowy nr 3897), w wyniku

których zachowana zostanie możliwość zatrzymywania praw jazdy w określonych

przypadkach. Ponieważ całkowite wyłączenie możliwości wystąpienia przez organ właściwy

dłużnika do starosty z wnioskiem o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy miałoby wpływ na

obniżenie skuteczności działań prowadzonych wobec dłużników, proponowane są zmiany

polegające na wprowadzeniu odwoławczej kontroli zasadności merytorycznej wniosku

kierowanego przez gminę do starosty w tej sprawie.

Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że pomoc państwa dla osób uprawnionych do

alimentów, w przypadku, gdy bezskuteczna okaże się egzekucja alimentów od ich rodziców

udzielana jest tylko tym osobom, które nie sąw stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb

i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób należących do kręgu zobowiązanych wobec

nich do alimentacji. Ustawodawca określił zasady przyznawania tej pomocy przy założeniu,

że państwo w określonych w ustawie przypadkach powinno udzielić wsparcia dzieciom
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uprawnionym do alimentów — biorąc pod uwagę ograniczone możliwości budżetowe, jednym

z podstawowych kryteriów przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest

kryterium dochodowe.

Jak wynika z powyższego, podejmowanych jest szereg działań mających na celu

zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów. Należy jednak mieć świadomość,

że w większości przypadków egzekucja jest nieskuteczna z przyczyn obiektywnych leżących

po stronie dłużników (nieznany adres dhiżnika, brak majątku, uchylanie się od podjęcia

zatrudnienia, itd.) i niezależnie od intensywności działań gmin realizuj ących ustawę

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (nie ma np. możliwości prawnych zmuszenia

dłużnika do podjęcia zatrudnienia), poziom skuteczności egzekucji może nie ulec istotnej

zmianie.

Tym niemniej, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez Najwyższą

Izbę Kontroli, odpowiednie służby, tj. wojewodowie, podejmują działania kontrolne

w zakresie realizacji przez samorządy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
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Warszawa, lipca 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/1 1/201 hAB

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

prowadzona przeze mnie analiza uprawnienia przysługuj ącego pracownikom, związanego

z rodzicielstwem, określonego w art. 188 Kodeksu pracy, poparta jest licznymi sygnałami

otrzymywanymi od rodziców —pracowników wychowujących więcej niż jedno dziecko.

Wykładnia obowiązującego art. 188 Kodeksu pracy prowadzi do konstatacji, iż w ciągu

roku kalendarzowego dwa dni zwohienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

przysługują pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko do 14 lat. Oznacza to,

że zwolnienie od pracy na podstawie art. 188 w Zw. z art. 189” Kodeksu pracy w wymiarze dwóch

dni jest niezależne od liczby dzieci i przysługuje zarówno rodzicowi lub opiekunowi

wychowującemu jedno dziecko, jak również rodzicowi łub opiekunowi wychowującym więcej niż

jedno dziecko w wieku do lat 14. W przypadku, gdy oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni,

z tego uprawnienia może skorzystać jedno z nich.

Istotą przysługuj ącego uprawnienia rodzicom będącym pracownikami jest umożliwienie im

załatwienia spraw związanych bezpośrednio z dzieckiem, a możliwych jedynie w godzinach ich

pracy. Przykładowo wskazać można na konieczność odbycia wizyty lekarskiej albo spotkania

w przedszkolu, tudzież w szkole, załatwienia dotyczących dziecka spraw urzędowych,

np. świadczeń rentowych, skompletowania dokumentów niezbędnych dla podjęcia przez dziecko

rehabilitacji itp. Lista takich spraw jest długa i uzależniona chociażby od stanu zdrowia dziecka.



Docierają do nmie sygnały od rodziców wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku do

14 roku życia, świadczące o tym, że dla takich rodziców obowiązujący wymiar dni tytułem

zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kodeksu pracy jest niewystarczający. Rodzice wskazują,

że w związku z wychowywaniem większej liczby dzieci w wieku do 14 roku życia, spraw z nimi

związanych jest więcej, choćby były tego samego rodzaju. Informują mnie, że w sytuacji

wykorzystania przez rodzica dwóch dni tytułem zwolnienia od pracy w związku ze sprawami

jednego z dzieci, nie mają już możliwości pobrania dnia wolnego na podstawie art. 188 Kodeksu

pracy w związku z załatwieniem spraw dotyczących pozostałych dzieci, przez co czują się

niesprawiedliwie traktowani przez przepisy prawa pracy.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) proszę Panią Minister o analizę

ww. zagadnienia i rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu

poprawę aktualnie obowiązującego mechanizmu, stanowiącego bez wątpienia istotny element

polityki prorodzinnej Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem i wsparciem dla rodzin

wielodzietnych wychowujących więcej niż jedno dziecko w wieku do 14 roku życia.
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MINI STER Warszawa, dnia (9 O 2011 r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DPR-l-4 102-655/J S/11

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na Pana wystąpienie z dnia 28 lipca br., znak: ZSS!500/201 hAB

dotyczące uzależnienia wymiaru zwolnienia od pracy określonego w art. 188 Kodeksu pracy

od liczby dzieci w wieku do 14 lat wychowywanych przez pracownika, uprzejmie wyjaśniam.

co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 188 Kodeksu pracy, pracownikowi wychowującemu

przynąjmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysluguje w ciągu roku kalendarzo\\ego

zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar powyższego

zwolnienia od pracy jest zatem stary i nie zależy od liczby dzieci w wieku do 14 lat

wychowywanych przez pracownika. Z dni opieki nad dzieckiem mogą korZystać. według

wyboru, pracownica-matka dziecka lub pracownik-ojciec dziecka: możliwe jest także

podzielenie się tym uprawnieniem między uprawnionymi pracownikami.

Pragnę yjaśnić. że wymiar uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem

jest w przepisach Kodeksu pracy określony w różny sposób. Zależy to m.in. od charakteru

i funkcji, jakie ma spełnić dane uprawnienie. I tak. liczba dzieci nie wpływa nie tylko na

wymiar uprawnienia będącego przedmiotem Pana wystąpienia. ale także na wymiar

okolicznościowego zwolnienia od pracy związanego z urodzeniem się dziecka (lub dzieci)

pracownika, na w\”miar urlopu ojcowskiego oraz na wymiar urlopu wychowawczego.

Moim zdaniem, oceny przepisów prawa pracy pod kątem tworzenia warunków do

wspierania rodzin wielodzietnych, tj. wychowujących więcej niż jedno dziecko. należaloh\

doko nywać. biorąc pod uwagę bogaty wachlarz wszystkich uprawnień warantowan\ch

takim pracownikom przepisami Kodeksu pracy. Dni opieki nad dzieckiem (dziećmi) w wieku

(10 14 lat stanowią jedynie uzupelnienie szerokiego katalogu takich uprawnień. wśród któŁ\ ch



wskazać należy nie tylko tradycyjnie wymieniane urlopy macierzyńskie, dodatkowe urlopy

macierzyńskie, urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowe urlopy na

warunkach urlopu macierzyńskiego, przerwy w pracy na karmienie dziecka piersią - których

wymiar uzależniono od liczby dzieci, oraz szczególną ochronę stosunku pracy w czasie

korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem i gwarancję kontynuowania zatrudnienia

po ich zakończeniu, ale także szereg norm ochronnych dla pracowników w obszarze czasu

pracy i organizacji procesu pracy, jak również umożliwiających elastyczne dostosowanie

rozkładu czasu pracy do indywidualnych potrzeb pracownika. Mam tu na myśli zwłaszcza

normy ochronne zawarte w przepisach art. 148 pkt 3, 178 2 i 179 Kodeksu pracy oraz

dające podstawę do elastycznej organizacji procesu pracy, zawarte w przepisach art. 292 2,

6786717, 140, 142-144, 182” 4 i 5, 183 4 i 186 Kodeksu pracy i w przepisach

art. 11 ustawy z dnia I lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla

pracowników i pracodawców. Nie bez znaczenia dla oceny przepisów prawa pracy

określających uprawnienia związane z rodzicielstwem, pod kątem wspierania rodzin

wielodzietnych, jest także możliwość wskazania, który z zatrudnionych pracowników, matka,

czy też oj ciec dżiecka (dzieci) zamierza korzystać z danego uprawnienia (w zakresie

określonym w art. 189” 2 Kodeksu pracy).

Niezależnie od wyżej przedstawionych argumentów natury merytorycznej, pragnę

także dodać, że proponowana przez Pana zmiana stanu prawnego rodziłaby skutki finansowe

dla pracodawców. Korzystanie przez pracownika z dni opieki nad dzieckiem (dziećmi)

w wieku do 14 lat następuje bowiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia wypłacanego

przez pracodawcę, przy czym wysokość tego wynagrodzenia, co cło zasady, odpowiada

wynagrodzeniu, jakie pracownik otrzymałby gdyby nie korzystał ze zwolnienia. Roczne

koszty ponoszone przez pracodawcę mogą być wprawdzie ocenione jako niewielkie, jednak

należy pamiętać, że pracownik może korzystać z tego uprawnienia przez kilkanaście lat.

Biorąc pod uwagę różnorodność rozwiązań prawnych gwarantowanych już

obowiązuj ącymi przepisami prawa pracy pracownikom pełniącym funkcje rodzicielskie,

w mojej ocenie nie jest niezbędne różnicowanie wymiaru zwolnienia od pracy określonego

w art. 188 Kodeksu pracy, w zależności od liczby dzieci w wieku do lat 14 wychowywanych

przez pracownika.

Marek Bucior



Warszawa, lipca 2011 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500!13/201 1JJZ

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Infrastruktury

uprzejmie informuję, że wpłynęła do mnie skarga na sposób ustalania dochodu w sprawach

przyznawania dodatków mieszkaniowych na podstawie przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) przywoływanej w dalszej części

pisma jako „Ustawa”. Sformułowany w skardze zarzut dotyczył wliczania do dochodu

(w rozumieniu Ustawy), którego wysokość ma wpływ na przyznanie dodatku mieszkaniowego,

dodatków na kształcenie i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością.

Wśród przychodów niewliczanych do dochodu przepis artykuhi 3 ust. 3 Ustawy wymienia

m.in. zasiłki pielęgnacyjne, które są przyznawane na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). Celem zasiłku

pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia

opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek

pielęgnacyjny przysługuje poniższym małoletnim:

— niepełnosprawnemu dziecku,

— osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

— osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.



Przywołany wyżej art. 3 ust. 3 Ustawy nie wymienia dodatków na kształcenie

i rehabilitację dziecka z niepełnosprawnością, a zatem przychody z powyższych dodatków uważa

się za dochód w rozumieniu Ustawy.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, który jest

przyznawany na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem

dziecka w wieku:

— do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem

o niepełnosprawności,

— powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawnóści.

Powyższe zestawienia obrazują warunki przyznawania i cele zasiłku pielęgnacyjnego oraz

dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wspólny cel obu świadczeń

polega — w przypadku świadczeń przyznanych na dziecko z niepełnosprawnością — na zapewnieniu

temu dziecku dodatkowych środków utrzymania na pokrycie zwiększonych wydatków,

wynikających ze złego stanu zdrowia. Istotne podobieństwa obu świadczeń przemawiają za ich

jednakowym traktowaniem przy ustalaniu dochodu w sprawach o przyznanie dodatków

mieszkaniowych, tzn. te same względy uzasadniają niewliczanie do dochodu zarówno zasiłku

pielęgnacyjnego jak dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) proszę Pana Ministra o rozważenie

możliwości wprowadzenia do ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr

71, poz. 734 z późn. zm.), zmiany polegającej na niewliczaniu dodatku z tytułu rehabilitacji

i kształcenia dziecka z niepełnosprawnością do dochodu, od którego zależy przyznanie dodatku

mieszkaniowego.



Warszawa, dnia (siei pnia 2011 r

MINISTER INFRASTRUKTURY

BS-WUZ- 053-K-339/1 1/2290

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

Ó?w
odpowiadąjąc na pismo z dn 29 lipca br., znak: ZSS/500/13/201 l/JZ w sprawie sposobu
ustalania dochodu na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) przyjmowanego dla określenia
uprawnień do dodatku mieszkaniowego uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W celu udzielania pomocy finansowej przy ponoszeniu opłat za zajmowane
mieszkania lokatorom, w tym zwłaszcza znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
wprowadzono obligatoryjny system dodatków mieszkaniowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.), obowiązującymi od dnia I stycznia 2002 r..
uprawnienia do dodatków mieszkaniowych przysługują osobom spełniającym równocześnie
kilka kryteriów:

I. posiadającym tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (najemcy. czlonkowic
spółdzielni mieszkaniowych, właściciele mieszkań i domów jednorodzinnych) lub
uprawnienia do lokalu zamiennego lub socjalnego;

2. których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, nie przekracza 175% najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym (od I marca 20 11 r. najniższa emerytura wynosi 728,18 zi);

3. zajmowany lokal mieszkalny nie jest za duży w stosunku do liczby osób tzn. jecli
powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie przekracza powierzchni normayynej O

więcej niż 30%.
Określenie dochodu dla celów uprawnień do dodatku mieszkaniowego zuwiera art. 3

ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym za dochód uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytulu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasilków
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w

Minkicrtwo liifras1rul.[ury. ul. Wpoliiu 2 1. ()O—)2(, V
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w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej. o której
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów. rencistów i osób

pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
W świetle powyższej definicji dochodu ustalonego dla celów uprawnień do dodatku

mieszkaniowego dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
przyznawany na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. Li. Nr 139, poz.139. poz.992 z późn. zm.) nie jest wyłączony z dochodu.
ponieważ nie został wymieniony w wyjątkach nie zaliczanych do dochodu.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych mają na celu
pomoc w ponoszeniu opłat z tytułu wydatków mieszkaniowych. System dodatków
mieszkaniowych został bowiem przewidziany jako element polityki mieszkaniowej. a nie

polityki społecznej, której zasady reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). Należy
zauważyć, że to właśnie ustawa o pomocy społecznej ma na celu umożliwienie osobom i
rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są OflC w stanic pokonać.

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że zaliczenie do dochodu świadczeń. o których
mowa w piśmie Pana Rzecznika nic powoduje wydania decyzji o nie przyznaniu dodatku
mieszkaniowego lub w znacznym stopniu jego zaniżenia.

Zgodnie, bowiem z art. 6 ust. 8 ww. ustawy o dodatkach mieszkaniowych. jeżeli
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego w ustawie.
a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości obliczonego dodatku mieszkaniowego, to
należny dodatek obniża się o kwotę tej nadwyżki.

System dodtków mieszkaniowych, w tym zasada ustalania dochodów. o której mowa
wyżej funkcjonuje ponad 16 lat (od 1994 r.).

Ministerstwo nie przewiduje zmian w ustawie o dodatkach mieszkaniowych i uwagi
na fakt, że dodatki mieszkaniowe od 2004 r. są w całości wypłacane z budżetów gmin. zatem
jakiekolwiek zmiany przepisów, które powodowałyby wzrost tych dodatków. musiałyby mieć
pokrycie w dodatkowych środkach w budżecie państwa. bowiem w innym przypadku. byłyby
one niezgodne z Konstytucją RP.



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, A sierpnia 2011 r.
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

uł. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

ZSS/5OO/ą42011/KT

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Spolecznej

uprzejmie informuję, że z 1 stycznia 2012 r. ustanie okres zawieszenia stosowania
przepisów art. 9 ust. 6 i I 5b ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) będący konsekwencją wejścia
w życie od 31 marca 2010 r. art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). Od tego dnia prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
żywego dziecka przysługiwać będzie, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, a fakt ten potwierdzi zaświadczenie lekarskie
lub zaświadczenie wystawione przez położną.

Pragnę przypomnieć, że wejście w życie 1 listopada 2009 r, przepisów art. 9 ust. 6
i 15b ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych spowodowało, że część świadczeniobiorców,
która złożyła wnioski o świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia dziecka bez zaświadczenia
z uwagi na brak informacji o konieczności jego dołączenia, czy też na brak możliwości
skorzystania z opieki medycznej w określonym terminie, nie otrzymała tych świadczeń.
Do Rzecznika Praw Dziecka napływały wówczas informacje o przypadkach kobiet, którym
odmówiono świadczeń, ponieważ zgłosiły się do lekarza po 10 tygodniu ciąży, choć zwłoka
ta nie wynikała z zaniedbania, ale z braku możliwości dostania się do lekarza. Aby zapobiec
podobnej sytuacji w przyszłości i w pełni realizować działania polityki społecznej
o charakterze prorodzinnym oraz mające na względzie dobro dzieci, należy — w mojej opinii —



okres, który pozostał do końca roku wykorzystać do przeprowadzenia szeregu

zorganizowanych działań nastawionych na informowanie potencjalnych świadczeniobiorców

o konieczności pozostawania kobiety w ciąży pod stałą opieką medyczna, nie później niż od

10 tygodnia ciąży oraz na przygotowaniu podmiotów leczniczych do udzielenia świadczeń

zdrowotnych w związku z ciążą w terminie umożliwiającym otrzymanie świadczeń

rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka.

Wobec powyższego, na podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), uprzejmie proszę

Panią Minister o podjęcie stosownych działań informacyjnych skierowanych

do świadczeniobiorców.

Proszę również o podjęcie inicjatywy legislacyjnej umożliwiającej otrzymanie

świadczeń, jeśli zwłoka w zgłoszeniu się do lekarza nie była spowodowana zaniedbaniem,

lecz wynikała z przyczyn od matki niezależnych.

\

/



MINISTER Warszawa. dniasierpnia 2011 r.
PRACY 1 POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

DSR-1 V-078-19-1 -TW/I I

Pan

Marek Michalak

Rzecznik [„raw Dziecka

Odpowiadając na pismo znak: ZSS”SOO/l 4/2011/KI z dnia I sierpnia 201] r.

\ sprawie zasad ustalania pława do dodatku do zasiłku rodzinnego / t\ tulu LtrOd/eflła dziecka

i jeLlnora/ow ej zapomogi z t tulu urod7enia się dziecka. uprzejmie inlormuję:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podejmuje działania inlrmucyjne

dot\ czuce zasad ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych z t tulu urodicnia dziecka.

Na pow szechnie dostępnej dla w sz stkich zainteresowan\ ch stronie internetowej

I inistertw a Pruc\ I Polityki Spolecznej. od marca 201 0 r. znajduje sic infbrmucja.

że od I 5t\ eznia 201 2 r. praw o do dodatku do zasiłku rodzinnego / t” tulu urodzenia dziecka

I jednorazow ej zapomoui z tytułu urodzenia się dziecku. w iw iazku i zakończeniem

ohow ia, w ania art. 3 ustaw / dnia S marca 2010 r. o zmianie ustaw y o w iadczeniach

rodzi nn ch oraz ustaw \ o świadczeniach opieki zdrowotnej linansow anej ze śmdkw

publicyn\ ch (Dz. I. Nr 50. poz. 301). ponownie uzależnione będzie od przedstaw ienia przez

osobe ubiegajct się o świadczenia zaświadczeniu. że matka dziecka p zostaw ulu pod opiekij

med\ cina nie później niż od 10 t\ godnia ciąż do porodu (.komunikut w spra\ ic

w prow adzeniu przcpiso przeisciowych prz\ ustalaniu prawa do św iadczeń rodzinn\ ch

iw ia,”an\ ch / urodzeniem dziecka.).

Niezależnie od powyższego. kolejn\ komunikat prz\ponlinając\ o ww zmianach.

zamłcs,”c,”nn\ został na stronie internetowej MPIPS w polowie lipca br. (..Komunikal



przypominający o zmianach od I stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń

związanych z urodzeniem dziecka”). Komunikat ten, wraz z prośbą o rozpowszechnienie go

przez odbiorców w swoich gminach, został także indywidualnie rozesłany do wszystkich

instytucji samorządowych realizujących w Polsce świadczenia rodzinne.

Należy zwrócić uwagę, że — zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów

uzasadnieniem do projektu ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach

rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków

publicznych — dwuletni okres zawieszenia dokumentowania opieki medycznej nad matką

dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu. jest wykorzystywany na

przeprowadzenie kampanii informującej kobiety o ważności przeprowadzania badań

lekarskich w jak najwcześniejszym okresie ciąży. Kampanię tę. zgodnie ze swoimi

kompetencjami, prowadzi Ministerstwo Zdrowia.

Należy także podkreślić, że uzależnienie prawa do świadczeń rodzinnych z tytułu

urodzenia dziecka od pozostawania przez matkę dziecka pod opieką medyczną co nąjniniej od

I O tygodnia ciąży do porodu. bez żadnych wyjątków od tego wymogu. jest realizacją

postulatów Ministerstwa Zdrowia.

Pragnę również przypomnieć, że kwestią tą zainteresowali się jeszcze w 2009 roku

posłowie z Klubu Parlamentarnego PSL i złożyli projekt ustawy znoszącej obowiązek

dokumentowania pozostawania przez kobietę pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.

który to projekt w pełni popieram.



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, sierpnia 2011 r.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

ZSS/5O0M572O IJKT

Pani
Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

J
uprzejmie informuję, że z 1 stycznia 2012 r. ustanie okres zawieszenia stosowania

przepisów art. 9 ust. 6 i 15b ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych (Dz. U. Nr 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) będący konsekwencją wejścia

w życie od 31 marca 2010 r. art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy

o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). Od tego dnia prawo do dodatku do zasiłku

rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia

żywego dziecka przysługiwać będzie, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną

nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, a fakt ten potwierdzi zaświadczenie lekarskie

lub zaświadczenie wystawione przez położną.

Pragnę przypomnieć, że wejście w życie 1 listopada 2009 r. przepisów art. 9 ust. 6

i 1 Sb ust. S ustawy o świadczeniach rodzinnych spowodowało, że część świadczeniobiorców,

która złożyła wnioski o świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia dziecka bez zaświadczenia

z uwagi na brak informacji o konieczności jego dołączenia, czy też na brak możliwości

skorzystania z opieki medycznej w określonym terminie, nie otrzymała tych świadczeń.

Do Rzecznika Praw Dziecka napływały wówczas informacje o przypadkach kobiet, którym

odmówiono świadczeń, ponieważ zgłosiły się do lekarza po 10 tygodniu ciąży, choć zwłoka

ta nie wynikała z zaniedbania, ale z braku możliwości dostania się do lekarza. Aby zapobiec

podobnej sytuacji w przyszłości i w pełni realizować działania polityki społecznej

o charakterze prorodzinnym oraz mające na względzie dobro dzieci, należy — w mojej opinii —



okres, który pozostał do końca roku wykorzystać do przeprowadzenia szeregu

zorganizowanych działań nastawionych na informowanie potencjalnych świadczeniobiorców

o konieczności pozostawania kobiety w ciąży pod stałą opieką medyczną, nie później niż od

10 tygodnia ciąży oraz na przygotowaniu podmiotów leczniczych do udzielenia świadczeń

zdrowotnych w związku z ciążą w terminie umożliwiającym otrzymanie świadczeń

rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka.

Wobec powyższego, na podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), uprzejmie proszę

Panią Minister o podjęcie stosownych działań mających na celu zapewnienie kobietom

w ciąży dostępu do wymaganych ustawowo świadczeń medycznych.



MINISTER ZDROWIA Warszawa,

MZ-M D-073-1 504-4,”MKA/l 1

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

C1w\

W odpowiedzi na pismo z dnia I sierpnia br.. znak ZSS!500!I 5/201 1/KT. dotyczące zmiany

warunków przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uprzejmie informuję,

co następuje:

W związku z thktem. iż z dniem pierwszego stycznia 2012 r. ustanie okres zawieszenia

stosowania przepisów art.9.ustś 1 Sb ust.5 iisimiy lnici 28 /isiOpać/a 2003 i”.

o Śukic/c:cnk,ch i”oć/:innych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.). będący

konsekwencją wej ścia w ż”cie od 31 marca 201 O r. lisimi) = dnia 5 ozarca 2010 i. O nziaiiie

l/s lawy O Śiziadc:eiziach iod:iniiieh ()rĆy Z/S/aUT O Śii”iac/e:eniach opicki c/;ouoinej

finan.you”ćuricli e sroclkow pzlbliL,:m,Ć/7 ( Dz. li. z 2010 r. Nr 50. poz.301 ) — ulegną zmianie

zasady przyznawania i wypłacania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzeniu dziecka

oraz Jednorazowej zapomogi z t\ tulu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego).

Od dnia 12 styczniu 2012 r. prawo do ich wypłacania przysługiwać będzie. jeżeli kobieta

pozostawała pod opieka medyczną nie później. niż od 10 tygodnia ciąży. do iorodu. Fakt ten

potwierdzi zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie w\”stawione przez położną.

Aby zapobiec powtórzeniu się sYtuacji z 2009 i 2010r.. kiedy to część świadczeniobiorców

nie o[rz\ mula przedmiotowych dodutkó\y i zapomóg z powodu niedostarczenia stosownych

zaświadczeń lekarskich (warunkujących ich płaty). a spo\\odowanych jakoby brakiem



informacji o konieczności ich dołączenia, w Ministerstwie Zdrowia zaplanowano i podjęto

następuj ące działania:

od wiosny br. Ministerstwo Zdrowia inicjuje działania zmierzające do podnoszenia

świadomości kobiet o korzyściach wynikających z pozostawania pod opieką lekarską,

zwłaszcza w czasie ciąży (artykuły prasowe, debaty w mediach, materiały

informacyjne, internet). Materiały informacyjne w przedmiotowym temacie do

ewentualnego wykorzystania przez Biuro Prasowe Pana Rzecznika znajdują się

w Departamencie Matki i Dziecka MZ;

w Ministerstwie Zdrowia przygotowano projekt komunikatu dotyczący zmiany

warunków przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka — z przeznaczeniem do

rozpowszechnienia w terminie około 15 października br. Aktualnie trwają ostateczne

uzgodnienia jego treści z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Komunikat będzie rozpowszechniony wśród zainteresowanych fachowych pracowników

ochrony zdrowia, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeniobiorców, poprzez

zamieszczenie na stronach internetowych MZ i MPiPS, samorządy lekarskie, pielęgniarskie

i położnych, fachowe czasopisma medyczne, organy założycielskie placówek działalności

leczniczej oraz media.

Na uwagę zasługuje fakt, iż poza lekarzem ginekologiem, przedmiotowe zaświadczenie może

wystawić (na podstawie dostępnej dokumentacji medycznej) także położna oraz każdy lekarz,

w tym lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, co w znacznym stopniu poszerzy dostępność

do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Ustawa oświadczeniach rodzinnych nie ogranicza

bowiem prawa do wystawienia przedmiotowego zaświadczenia wyłącznie do lekarza

ginekologa prowadzącego ciążę.

Ponadto, w związku z możliwością prowadzenia fizjologicznej ciąży przez położną wybraną

przez ciężarn poprawi się także dostępność doświadczeń opieki medycznej dla kobiety w

ciąży, a więc sytuacja podnoszona w piśmie Pana Rzecznika nie powinna mieć już miejsca.

2



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, sierpnia 2011 r.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

uł. Przemysłowa 30/32, OO-450 Warszawa

ZSS/5OO%-j/2O1 1IKT

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawied1iwoci

uprzejmie informuj „ że docierają do niińe skargi, iż w toku czynności egzekucyjnych

w sprawach cywilnych komornicy sądowi dokonują zajęcia wierzytelności z tytuhi zwrotu

nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, która powstała na skutek odliczenia

ulgi, o której mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), tzw. ulgi prorodzinnej. Kwota

zwrotu nie jest traktowana jako prawo niezbywalne, o którym mowa w art. 831 1 pkt 3

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296

z późn. zm.), przywołanej dalej jako k. p. c. Do należności tej nie stosuje się również innych

przepisów tworzących katalog wyłączeń i ograniczeń spod egzekucji, np. art. 829, 831, 832

i833k.p.c.

Wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego ulgi, o której mowa powyżej,

miało wpłynąć na poprawę sytuacji materialnej, a także społecznej, wielu rodzin, zwłaszcza

mających na utrzymaniu kilkoro dzieci. Czynności komorników obejmujące nadpłaty

w podatku dochodowym powstałej wskutek odliczenia ulgi prorodzinnej sytuacji tej nie

poprawiają.

Wobec powyższego, na podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), proszę Pana Ministra o analizę

przedstawionej praktyki komorniczej i rozważenie zasadności podjęcia działań legislacyjnych

mających na celu włączenie ww. należności do katalogu świadczeń niepodlegających

egzekucji.
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W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 sierpnia 2011 r., znak

ZSS/500/161/2011/KT, dotyczące prowadzenia przez komorników sądowych

egzekucji z nadpłaty w podatku dochodowym powstałej na skutek odliczenia od

podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej oraz zawierające prośbę o rozważenie

zasadności podjęcia działań legislacyjnych mających na celu włączenie takich

należności do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji, uprzejmie

przedstawiam następujące stanowisko.

Poruszony, w skierowanym do Mhistra Sprawiedliwości piśmie, problem

dotyczy możhwości prowadzenia przez komorników sądowych egzekucji

z nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, która powstaje

w następstwie odliczenia ulgi podatkowej na dziecko. Możliwość odliczenia

od podatku dochodowego określonej kwoty na każde dziecko w danym roku
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podatkowym została przewidziana w art. 27f ustawy dnia 26 lipca 199 l,

o podatku dochodowym od osóbJc.ych „D U. 2010 r Nr 51 po 307 e miana,rn).

Przepis ten statuując możliwość odliczenia przedmiotowej ulgi, jednocześnie

określa przesłanki przyznania oraz obliczenia jej wysokości.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwota nadpłaty podatku

powstała na skutek odliczenia ulgi na dziecko może być przedmiotem zajęcia

i egzekucji komorniczej.

W myśl art. 803 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania ywilnego

(Dz. U. Nr 43, poz. 296 e mianarni), zwanej dalej k.p.c., tytuł wykonawczy stanowi

podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich

części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego.

Przedmiotowe i podmiotowe ograniczenia egzekucji wynikają z przepisów

art. 829 k.p.c., 831 k.p.c., 832 k.p.c. i 833 k.p.c. tworzących katalog wyłączeń

i ograniczeń. Powyższe przepisy nie wymieniają jako wolnej od egzekucji żadnej

ulgi podatkowej. Komornik może zatem skierować egzekucję do nadpłaty

w podatku dochodowym od osób fizycznych powstałej na skutek odliczenia ulgi

podatkowej na dziecko.

Wprowadzenie do systemu prawnego ulgi podatkowej na dziecko miało

przyczynić się do poprawy sytuacji mateńakiej rodzin, zapewniając im dodatkowe

środki finansowe służące zaspokojeniu potrzeb związanych z wychowywaniem

dzieci. Wydaje się, iż prowadzona przez komornika sądowego egzekucja z nadpłaty

w podatku dochodowym, która powstała na skutek odliczenia ulgi prorodzinnej,

zmierzająca do zaspokojenia wierzycieli podatnika, celu tego nie realizuje.

W tym stanie rzeczy należy zgodzić się z twierdzeniem wyrażonym przez

Pana Rzecznika, iż Funkcjonowanie obecnych regulacji prawnych w omawianym

zakresie może utrudniać realizację założeń ustawy podatkowej wprowadzającej ulgę

prorodzinną.

Z uwagi na doniosłość i charakter poruszonego zagadnienia, omawiana

kwestia zostanie przedstawiona działającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji
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IKodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia

działań legislacyjnych w kierunku włączenia należności przypadającej z wyżej

wymienionej ulgi podatkowej do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji.

O wynikach działań podjętych w omawianej kwestii zostanie Pan

niezwłocznie poinformowany odrębnym pismem.
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Stanisław C1mielewskt
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ZSS/500/19/201 I/KT

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

uprzejmie informuje, że zgłosili się do mnie rodzice całkowicie niezdolni do pracy

z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało w okresach, o których mowa

w art. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 z późn.

zm.), zaniepokojeni brakiem prawa do renty rodzinnej dla dzieci osoby, która w chwili śmierci

miała ustalone prawo do renty socjalnej regulowanej przepisami wymienionej ustawy.

Warunkiem ogólnym powstania prawa do renty rodzinnej, o której mowa w art. 65

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późń. zm.), jest status żywiciela rodziny

w chwili śmierci. Wyraża się on ustalonym prawem do emerytury lub renty z tytułu

niezdolności do pracy, względnie spełnianiem wymogów do uzyskania jednego z tych

świadczeń. Podstawową zaś przcslanką prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

jest posiadanie odpowiedniego okresu składkowego wraz z nieskładkowym. Oznacza to,

że niemożność ustalenia prawa zmarłego do emerytury lub renty wykiucza możliwość

przyznania renty rodzinnej. Sytuacja ta dotyczy osoby, która w chwili śmierci miała ustalone

prawo do renty socjalnej. Dla osób i rodzin, którym nie przysługują świadczenia

z ubezpieczenia społecznego, w razie całkowitej lub częściowej utraty możliwości

samodzielnego utrzymania się przewiduje się jedynie — w celu zabezpieczenia ich bytu —

możliwość ubiegania się o świadczenia o charakterze socjalnym, np. na podstawie ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 zpóźn. zm.),

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.

992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.

Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).



Wobec powyższego, na podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), proszę Panią Minister

o udzielenie informacji na temat skali przedstawionego zjawiska oraz rozważenie zasadności

podjęcia działań legislacyjnych mających na celu przyznanie dla dzieci osoby, która w chwili

śmierci miała ustalone prawo do renty socjalnej, świadczenia o podobnym charakterze do renty

rodzinnej, na zasadach i w wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczenia Społecznego.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 27 października, znak: ZSS/500/19/2011/KT, w

sprawie prawa do renty rodzinnej po osobach pobierających rentę socjalną, uprzejmie

wyjaśniam.

Renta socjalna jest świadczeniem, które wyewoluowało ze świadczeń z pomocy

społecznej, a konkretnie z zasiłku stałego, który przysługiwał na mocy ustawy z dnia 29

listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 80, poz. 506, z późn. zm.) osobie, która nie

może podjąć pracy z powodu inwalidztwa powstałego w okresie do 18 roku życia, niezależnie

od sytuaćji materialnej osoby zobowiązanej do alimentacji, jak również niezależnie od

przysługujących alimentów i innych świadczeń oraz należności przypadających z tytułu

cywilnoprawnego.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że renta socjalna ma charakter świadczenia

zabezpieczającego, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do

świadczeń systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do

pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Renta przyznana na podstawie ustawy z dnia

17 grudnia. 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z

2004 r., Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) ma więc inny charakter a jej przyznanie uzależnione

jest od spełnieniu innego rodzaju wymogów (np. przez posiadanie odpowiedniego okresu

składkowego i nieskładkowego) niż w przypadku renty socjalnej. Należy przy tym zauważyć,

że renta socjalna, w przeciwieństwie do rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

fmansowanajest z budżetu państwa.

Jak sam Pan Rzecznik zauważył dzieci po zmarłych rencistach socjalnych mają prawo

do ubiegania się o różne świadczenia, m. in. z zakresu pomocy społecznej bądź świadczeń



rodzinnych, jeżeli ich sytuacja dochodowa wymagałaby takiego wsparcia. Dlatego nie wydaje

się celowym ani niezbędnym tworzenie dla nich świadczenia o podobnym charakterze do

renty rodzinnej. Tym bardziej nie można uznać, że miałyby te świadczenia odwoływać się do

wysokości określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczenia

Społecznego.

Renta socjalna jest świadczeniem o charakterze wyjątkowym, przyznawanym ze

względu na szczególne okoliczności dotyczące osoby ją pobierającej. Zbyt daleką ingerencją i

obciążeniem dla budżetu Państwa wydaje się „rozciąganie” tej wyjątkowej sytuacji pomocy

osobie, na jej rodzinę i zstępnych, tym bardziej, że w przypadku trudnej sytuacji dochodowej

nie są one pozostawione bez pomocy, gdyż mogą ubiegać się o nią na zasadach ogólnych

określonych w poszczególnych ustawach.

Zup.
N1R

SŁrRETARZ STANU
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, października 2011 r.
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ZSS/500/23/201 1/AK

Pani
Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

uprzejmie informuję, że coraz częściej wpływają do mnie skargi od rodziców, którzy

wskazują, iż w następstwie skorzystania z ulgi podatkowej (prorodzinnej) na dziecko, o której

mowa \V art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm), pozbawieni zostali prawa do zasiłku

rodziimego bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm) oraz art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 7 z późn. zm.) dochodem, na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są m.in. przychody podlegające

opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym

od osób fizycznych (od dnia I stycznia 2012 r. przychody podlegające opodatkowaniu

na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy

od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczane do kosztów uzyskania

przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga, o której mowa na wstępie,
odliczana jest od podatku. Skorzystanie z ulgi prorodzinnej powoduje wzrost dochodu netto,



co może doprowadzić do utraty prawa do zasiłku rodzinnego i przysługuj ących do niego

dodatków bądź prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Celem wprowadzenia ulgi prorodzinnej było wspieranie rodzin poprzez system

podatkowy, natomiast w efekcie skorzystania z tego odliczenia niektóre osoby zostaly

pozbawione prawa do świadczeń.

Wobec powyższego, na podstawie art. 3, 10, lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się do Pani Minister

z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości podjęcia dzialai legislacyjnych, w wyniku
których skorzystanie z ulgi podatkowej na dziecko nie będzie pozbawiało wnioskodawcy

prawa do zasiłku rodzinnego na dziecko bądź prawa do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego dla osoby uprawnionej.

2
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Odpowiadając na pismo z dnia 27 października 2011 roku, ?nak:

ZSS/500/23/201 1/AK, w sprawie obliczania dochodu rodziny pizy ustalaniu piawa do

świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 3 pkt I ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz.U. z 2006 r, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), dochodem, na podstawie którego ustala się

prawo do świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia

pielęgnacyjnego oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, które

nie zależą od dochodów rodziny) są m.in. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach

ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone

o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia

społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie

zdrowotne. W związku z tym, podstawą do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych

uzależnionych od kryterium dochodowego jest tzw. dochód netto, czyli dochód pomniejszony

o w%zystkie wymienione wyżej składowe. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego dochód rodziny, zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.),

oblicza się na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Natomiast w myśl art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), ulga

podatkowa z tytułu wychowywania dziecka (tzw. ulga prorodzinna) odliczana jest od

podatku. Jej wysokość w przypadku dochodów z 2010 r. stanowiących podstawę do ustalenia



prawa do świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2011/2012 wynosiła 1112,04 z[ na

każde wychowywane dziecko, na które podatnik był uprawniony do ulgi.

Zatem, w sytuacji skorzystania przez podatnika z przystugującej mu uigi prorodzinnej

odliczanej od podatku, podatkiem należnym jest wartość podatku pomniejszona o kwotę

przysługującej ulgi. Zmniejszenie wartości należnego podatku o kwotę odpisanej ulgi, a więc

zmniejszenie faktycznego obciążenia podatkowego, powoduje wzrost dochodu netto, od

którego zależy uprawnienie do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. Jeśli dochód netto w przeliczeniu na osobę przekroczy określone ustawowo

kryterium dochodowe (504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł jeżeli jej członkiem jest

niepelnosprawne dziecko przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i 725 zł netto pizy

ustalaniu prawu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego), wnioskodawca nie nabędzie do

nich prawu.

Trzeba zauważyć, że również skorzystanie z każdego z innych rodzajów ulg

podatkowych (np. rehabilitacyjnej, internetowej, odsetkowej. itp.). mąjących na celu

zwiększenie dochodu pozostającego do dyspozycji rodziny, wiąże się z obniżeniem podatku

należnego, a co z tym idzie - ze zwiększeniem dochodu rodziny netto, a więc stwarza ryzyko

przekroczenia kryterium dochodowego warunkującego prawo do świadczeń. Należy także

wspomnieć, że w przypadku wystąpienia możliwości nieuzyskania prawa do świadczeń

rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek skorzystania z ulg

podatkowych, w rym z ulgi prorodzinnej, do podatnika należy wybór, z której z form

wsparcia marerialne.o nn rzecz rodziny (albo z systemu świadczeń albo z podatkowej ulgi

prorodzi li ne) chce skorzystać.

Z powyższych zapisów, usialających zasady obowiązujące przy obliczaniu dochodu

uprawniającego do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynika, że

intencją ustawodawcy było ustalenie progu dochodowego wyznaczającego określ ony krąg

rodzin, które państwo powinno bezwzględnie wesprzeć przyznając im świadczenia socjalne,

m.in. zasiłki rodzinne z odpowiednimi dodatkami i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Przyjęto zasadę, że podstawą przy ustalaniu dochodu jest dochód netto po odliczeniu kosztów

uzyskania dochodu, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne oraz podatek.

W związku z powyższym, jeżeli rodzina skorzysta z przysługującej jej ulgi prorodzinnej,

która jest odliczana od podatku, to tym samym wartość podatku należnego pomniejsza się

o przysługującą ulgę, co tym samym powiększa dochód netto rodziny.

Pizy tak przyjętej zasadzie żadna z rodzin wychowujących dzieci, która skorzystała

z wszelkich przyslugujących jej możliwości zmniejszenia wysokości podatku należnego.

1



której dochód nie przekroczy kryteriów dochodowych, o których mowa w ustawie

o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, nie

zostanie pozbawiona prawa do tych świadczeń. Z tego też względu nie wydaje się zasadne

„burzenie” tej zasady popi-zez podejmowanie inicjatyw wprowadzających dodatkowe

preferencje przy ustalaniu progu wsparcia dochodowego rodzin wyrażonego w kryterium

dochodowym.

Należy przy tym dodać, że w ustawie o świadczeniach rodzinnych przyjęty jest

mechanizm kontynuacji wypłaty zasiłków rodzinnych przy niewielkim przekroczeniu

kryterium dochodowego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,

świadczeniu priyslLigują także w sytuacji. gdy przeciętny miesięczny dochód netto rodziny

w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza ustawowe kryterium o kwotę nie wyższą niz

kwota nąjniższego zasiłku rodzinnego, ten zaś wzrósł do kwoty 68 zł (np. dla czteroosobowej

rodziny z dwojgiem dzieci dopuszczalne przekroczenie kryterium dochodowego wzrasta

o 80 zł i wynosi 272 zł). Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku przekroczenia kryterium

dochodowego w następnym okresie zasiłkowym świadczenia rodzinne już nie będą

przysługiwać. Rozwiązanie dotyczące przekroczenia kryterium dochodowego nie jest

zastosowane przy ubieganiu się o świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.

Natomiast odrębną kwestię stanowi wysokość kryterium dochodowego i zasadność

okresowego podwyższania tego poziomu. Wysokość świadczeń rodzinnych nie podlega

corocznej waloryzacji, ale procedurze weryfikacji dokonywanej co trzy lata i nie oznaczającej

obowiązkowej zmiany wysokości weryfikowanych kwot. Ostatnia weryfikacja była

przeprowadzona w 2009 rokit. Zakres tej weryfikacji określiło rozporządzenie Rady

Ministrów t dnia I I sierpnia 2009 i-oku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu

osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości

świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 14 sierpnia 2009 roku Nr 129, poz. 1058). Jak wyniku z tego

rozporządzenia nic zesrały zmienione kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń

rodzinnych, co jest związane z trudną sytuacją budżetu państwa. Naomiast od 1 listopada

2009 roku zostały podwyższone o ok. 40 wysokości zasiłku rodzinnego, o ok. 24% została

podwy”szona kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Kolejna weryfikacja będzie

przeprowadzona 1 listopada 2012 t-oku.

Ił7ław Kosiniak-Kamysz

3





RZECZPOSPOLITA POLSKA arszawa,4 marea 2012 r.
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

ZSS/500/6/20 12/KT

Pan
dr Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości

L
uprzejmie przypomin „ że 17 sierpnia 2011 r. w wystąpieniu do Ministra

Sprawiedliwości poprosiłem o analizę praktyki komorniczej polegającej na dokonywaniu

w toku czynności egzekucyjnych zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu nadpłaty w podatku

dochodowym od osób fizycznych, która powstała na skutek odliczenia tzw. ulgi prorodzinnej

i rozważenie zasadności podjęcia działai legislacyjnych mających na celu włączenie tej

należności do katalogu świadczeń niepodlegających egzekucji. W mojej opinii bowiem,

funkcjonowanie obecnych regulacji prawnych może utrudniać realizację założeń ustawy

podatkowej wprowadzającej ulgę prorodzinną.

W odpowiedzi z 21 września 2011 r, znak: DWOi? — IV — 072 — 7/11/7,

poinformowany zostałem, że z uwagi na doniosłość i charakter poruszanego zagadnienia,

kwestia ta zostanie przedstawiona cLziałającej przy Ministrze Sprawiedliwości Komisji

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą o rozważenie zasadności podjęcia działań

legislacyjnych w kierunku włączenia należności, o której mowa powyżej, do katalogu

świadczeń niepodlegających egzekucji.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o informację o działaniach Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego podjętych w przedmiotowej kwestii.
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Warszawa, dnia Q . QLł 2012 r.

Ą1((930
PiIfrfl Rznika Prawi

Rzeczpospolita Polska WPŁYNĘŁO
Ministerstwo Sprawiedliwości

2012 -Wt 13
Podsekretarz Stanu

DSO-5300-6 /1/

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

uL Przemysłowa 30/32

OO-450 Warszawa

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21 marca 2012 r., znak

ZSS/500/6/2012/KT, zawierające prośbę o przedstawienie informacji co do

działań legislacyjnych podjętych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego

w kierunku włączenia wierzytelności z tytułu nadpłaty w podatku dochodowym

powstałej na skutek odUczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej do

katalogu świadczeń ińepodlegających egzekucji, uprzejmie przedstawiam, co

następuje.

Zgodnie z treścią skierowanego do Pana Rzecznika pisma z dnia 21 września

2011 r., znak sprawy DWOiP-TV-072-2/ 11, Departament Wykonania Orzeczeń

i Probacji wystąpił do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z prośbą

o rozważenie potrzeby podjęcia działań legislacyjnych mających na celu włączenie

do katalogu świadczeń niepodlegajacych egzekucji należności z tytułu nadpłaty

podatku dochodowym od osób fizycznych, która powstała na skutek odliczenia

ulgi, o której mowa w art. 27 f ustawy dnia 26 ąpca 1991 o podatku dochodoziyrn od

osób /iyczych (D V. 2010 r. Nr 51, po 307 późn. rn.). W przedmiotowym

„E2o/a
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piśmie wskazano na argumenty uzasadniające konieczność rozważenia zmian

przepisów we wskazanym zakresie. Komisji Kody6kacyjnej przekazano również

kopię pisma Pana Rzecznika z dnia 17 sierpnia 2011 r., w sprawie ZSS/500/AG-

1/2011/KT. 53koo]4/44j
Dy Q „(

W odpowiedzi na powyższe wystąpiene Komisja Kodykacyjna Prawa rb

Cywilnego wyraziła negatywną opinię co do potrzeby wprowadzenia zamian

legislacyjnych w kierunku wyłączenia spod egzekucji wierzytelności z tytułu zwrotu

nadpłaty w podatku dochodowym, powstałej na skutek odliczenia tzw. ulgi

prorodzinnej.

W załączeniu uprzejmie przesyłam kopie stanowiska Komisji oraz uwag

przygotowanych przez Pana proE dr hab. Feliksa Zedlera.

Załączniki: 2 sztuki.
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KOMISJA KODYFIKACYJNA

PRAWA CYWILNEGO
działająca przy Ministrze Sprawiedliwości

Warszawa, dnia 23 września 2011 r.
KKPC 209/OP-67/201 1
EOD:KKPC-072-611 I

- t1O5r7

Dot. DWOiP-IV-072-7/1 1

Pani

Sędzia Monika Lewoc

Zastępca Dyrektora Departamentu

Wykonania Orzeczeń i Probacji

W nawiązaniu do pisma Pani Dyrektor z dnia 21 września 2011 r. z upoważnienia

Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w załączeniu uprzejmie

przesyłam stanowisko przygotowane przez prof. dr hab. Feliksa Zedlera w sprawie

wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka dotyczącego zajęcia wierzytelności z tytułu zwrotu

nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, która powstała na skutek odliczenia

ulgi.

Dodatkowo pragnę zauważyć, że wspomniany zwrot nadpłaty podatku jest

świadczeniem niezależnym od kryteriów dochodowych, a więc w równej mierze dotyczy

osób o małych jak i wysokich dochodach. Pragnę też zwrócić uwagę, że ulga podatkowa z

tytułu wychowywania dzieci przysługuje na różnych zasadach w zależności od tego, czy z

podatku rozlicza się rodzina pełna, czy też z podatku rozlicza się osoba samotnie

wychowująca dzieci. Jak wiadomo, zróżnicowanie to jest wysoce niekorzystne dla rodziny

pełnej.

Z poważaniem

Ro Zegadło
Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej

Prawa Cywilnego



Prof. dr hab. Feliks Zedler Poznań, dnia 23 września 2011 r.

Uwagi

do stanowiska zawartego w piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości DWOi?

z dnia 21.09.2011 (w sprawie DWOi? — IV—072 / 7/ł 1) i pisma Rzecznika Praw Dziecka

z dnia 17.08.2011 (w sprawie ZSS/500/AG — 1/2O11JKT)

W przedstawionym wyżej piśmie Rzecznik Praw Dziecka postuluje aby podlegająca

zwrotowi kwota nadpłaty podatku, powstałej na skutek odliczenia ulgi na dziecko nie

podlegała egzekucji albowiem ustanowienie tej ulgi podatkowej miało wpłynąć na poprawę

sytuacji materialnej, a także społecznej rodzin. Stanowisko to poparło Ministerstwo

Sprawiedliwości Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji.

Moim zdaniem powyższy pogląd nie zasiuguje na aprobatę z następujących względów.

1. Ustanowienie podatkowych ulg prorodzinnych nie oznacza zwolnienia rodzin

korzystających z takich ulg z obowiązku wykonywania zaciągniętych przez nich

zobowiązań cywilnoprawnych, co należy do elementarnych zasad naszego porządku

prawnego. Jest rzeczą oczywistą, że egzekucji należności cywilnoprawnych nie wszczyna

się bezpodstawnie. W drodze egzekucji - co jest również truizmem - przymusowo

realizowane jest zobowiązanie, które wcześniej zostało zaciągnięte. W omawianej tutaj

sprawie, będzie to realizacja zobowiązania zaciągniętego przez rodzinę, której przyznano

wspomnianą tutaj ulgę podatkową. Zaciągając takie zobowiązanie, najczęściej w drodze

zakupu określonych dóbr czy usług, rodzina poprawiła swoją sytuację materialną.

Prowadzenie egzekucji celem realizacji obowiązku wynikającego z takiego zobowiązania

nie może więc być uważane za pogarszanie sytuacji materialnej czy społecznej rodziny

lecz jedynie za realizację elementarnego w naszym prawie obowiązku wynikającego z

wykonania zaciągniętych zobowiązań.

2. W naszym systemie prawnym ilość ograniczeń egzekucji w sądowym postępowaniu

egzekucyjnym jest niezmiernie duża (por. art. 829 — 839 k.p.c.). Wprowadzenie dalszych

ograniczeń pogorszyłoby tylko i tak nie najlepszą sytuację wierzycieli egzekwujących.

Jest wysoce pewne, że w dłuższej perspektywie czasu ustanowienie postulowanych

ograniczeń egzekucji mogłoby także pogorszyć sytuację rodzin korzystających ze

wspomnianej ulgi podatkowej. Sprzedawcy towarów, a także inni przedsiębiorcy

świadczący usługi, nie mogąc z powodu ograniczeń egzekucji skutecznie dochodzić



swych należności, niewątpliwie ograniczyliby sprzedaż czy świadczenie tym rodzinom
usług na raty lub na kredyt, co nie poprawiłoby sytuacji materialnej tych rodzin.

3. Na koniec, uwaga nie mniej istotna. Objęcie ograniczeniami egzekucji zwrotu kwoty
nadpłaty podatku, powstałej na skutek odliczenia ulgi na dziecko, wcale nie oznacza, że w
każdym wypadku suma ta zostanie przeznaczona na poprawę sytuacji materialnej rodziny.
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Warszawa, czerwca 2012 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/1 1/2012!JZ

Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

k/P
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badając zgłaszane Praw Dziecka sprawy z dziedziny osłony socjalnej,

dostrzegłem potrzebę wprohknia zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, z późn. zm.) — przywoływanej dalej skrótem: „u.ś.r.”.

Przedmiotowe zagadnienie dotyczy uregulowanego w art. 10 u.ś.r. dodatku do zasiłku rodzinnego

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.ś.r.: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu %ychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi falctycznemu dziecko albo

opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje podjego faktyczną opieka uprawnionemu

do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres: 1) 24 miesięcy kalendarzowych; 2) 36

miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym

podczas jednego porodu; 3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem

legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku została ustalona na 400,00 zł miesięcznie [Dodatek przysługuje w ysokości

400,00 zł miesięcznie — art. 10 ust. 2 u.ś.r. i 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11

sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się

stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych

(Dz. U. z Nr 129, poz. 1058)].

Uważam, że powyższa regulacja dyskryminuje osoby uprawnione do dodatku do zasiłku

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

zwanego dalej „dodatkiem”, gdy sprawują one opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym



przy jednym porodzie. Moim zdaniem, w takim przypadku, dodatek powinien być przyznawany na

każde dziecko urodzone przy jednym porodzie, a nie w niezmiennej wysokości — niezależnej od

liczby urodzonych dzieci. Regulacja powinna być zbliżona do ujętej w art. 9 i art. 1 la — 15 u.ś.r.

regulacji pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego, których wymiar zależy od liczby dzieci

spełniających przesłanki przyznania dodatku, ergo dodatki się sumują— podlegają kumulacji.

Określone ustawowo warunki, od spełnienia których zależy przyznanie dodatku, winny być

dostosowane do brzmienia art. 4 ust. u.ś.r. stanowiącego, iż zasiłek rodzinny ma na celu częściowe

pobycie wydatków na utrzymanie dziecka. Dziecko wychowywane w rodzinie może oczekiwać, by

pomoc w dostarczaniu środków utrzymania była diań świadczona przez władzę publiczną

w jednakowym zakresie co pomoc świadczona innym dzieciom w tej samej rodzinie.

W przeciwnym razie można by wysnuć wniosek, iż w pewnych sytuacjach dzieci z niektórych

rodzin nie zasługują na osłonę socjalnąw takim stopniu jak dzieci z innych rodzin. Przymierzając tę

tezę do przedmiotowej kwestii, uważam, że ustawodawca upośledził socjalnie pochodzące z ciąż

mnogich dzieci osób uprawnionych do dodatku, bowiem dodatek w tej samej wysokości otrzymują

również osoby uprawnione, które sprawują opiekę nad jednym dzieckiem.

Osoba korzystająca z urlopu wychowawczego nie ma prawa do wynagrodzenia za pracę,

a wychowywanie kilkorga dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu wymaga od opiekunów

większych nakładów finansowych niż sprawowanie opieki nad jednym dzieckiem. Zatem także

z tych względów godzi się, by wartość pomocy państwa dla tej pierwszej grupy osób stanowiła

wielokrotność wartości pomocy przewidzianej przez ustawodawcę dla jednego dziecka. Takie

rozwiązanie urzeczywistniałoby zapisane w art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

nakaz uwzględniania przez państwo w polityce społecznej dobra rodziny i prawo rodzin

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych,

do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Należy zważyć także na zobowiązania konwencyjne, które wiążą Rzeczpospolitą Polską.

Mam na myśli art. 3 ust. 1 Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U.

z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm,), przywoływanej dalej jako „Konwencja”, stanowiący, iż

We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne

instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą

nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Państwa — strony Konwencji uznały

w art. 27 ust. 1 tego dokumentu prawo każdego dziecka do poziomu życia odpowiadającego jego

rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnemu i społecznemu. Nie podważając

spoczywającej głównie na rodzicach dziecka odpowiedzialności za zapewnienie mu odpowiedniego

poziomu życia, zwracam uwagę na brzmienie art. 27 ust. 3 Konwencji, stanowiącym, iż Państwa —

Strony, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych środków, będą podejmowały
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właściwe kroki dla wspomagania rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za dziecko
w realizacji tego prawa (prawa do odpowiedniego poziomu życia —przyp. mój) oraz będq udzielały,
w razie potrzeby, pomocy materialnej oraz innych programów pomocy, szczególnie w zakresie
żywności, odzieży i mieszkań. Uważam, że korzystanie z urlopu wychowawczego, wiążące się
z utratą prawa do wynagrodzenia za okres urlopu, w celu sprawowania opieki nad wieloma dziećmi
urodzonymi przy jednym porodzie jest potrzeba o której mowa w art. 27 ust. 3 Konwencji,
całkowicie usprawiedliwiającą przyznanie pomocy materialnej ze środków publicznych na każde
dziecko. Nie wolno przy tym zapominać, że zasiłek rodzinny oraz przedmiotowy dodatek są
przyznawane wyłącznie osobom niezamożnym w rodzinach, których dochód w przeliczeniu na
jedną osobę nie przekracza 504 zł albo 583 zł.

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) w zw. z art. „7 ust. 2 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) w zw. z 6 ust. 1 uchwały Nr 49
Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz.
221, z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o rozważenie wyżej zgłoszonej propozycji
nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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MINISTER Warszawa,dnia lipca2Ol2r.

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wiadysiaw Kosiniak-Kamysz

DSR-1V-073-13-1 -TW/ 12

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka
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Odpowiadając na wystajienie z dnia 12 czerwca 2012 r. (znak pisma:

ZSS!500!11/2012!JZ) w sprawie zasad przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. uregulowan\ch

w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.. Nr 139.

poz. 992. z późn. zm.), uprzejmie informuję:

Na podstawie art. I O ustawy o świadczeniach rodzinnych, matce lub ojcu. opiekunowi

faktycznemu dziecka (jest to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła

z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu

dziecka (jeżeli dziecko pozostąje pod jego faktyczną opieką). w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego. przyskiguje dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Świadczenie to. w kwocie 400 zł

miesięcznie. przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres:

- 24 miesięcy kałendarzowych

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym

dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu:

- 72 miesięcy kalendarzowych. jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnospra\\ ności.



W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje

rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek. Jeden dodatek

przysługuje niezależnie od liczby wychowywanych dzieci i liczby dzieci urodzonych podczas

jednego porodu

Istotą ww. dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi dziecka utraty

wynagrodzenia związanej z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Zgodnie

z art. 186 Kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu,

pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania na tym urlopie

wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu urodzenia dziecka czy

też wychowywania więcej niż jednego dziecka urodzonych podczas jednego porodu.

Preferencją w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego

porodu, jest możliwość pobierania ww. dodatku przez okres 36. miesięcy, a więc 12 miesięcy

dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas porodu. Poza tym, na każde

z urodzonych dzieci przysługuje zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Powyższe zasady przyznawania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego funkcjonują od 1 mąja 2004 r. tj. od dnia wejścia

w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Opierają się one na analogicznych,

obowiązujących przez wiele lat, zasadach przyznawania zasiłku wychowawczego

na podstawie obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r. ustawy z dnia I grudnia 1994 r.

o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz.

651, zpóźn. zm.).

W związku z powyższym, nie są planowane zmiany zasad ustalania prawa do dodatku

do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego.

MINISTER

J{
WIdyslaW KosiniakKa??1.YsZ
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Warszawa, sierpnia 2012 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500J1 9/20 12!JZ

Pan
Jarosław Gowin
Minister Sprawiedliwości

MS

przyczyną liczny próśb o interwencję kierowanych do Rzecznika Praw Dziecka

i wymagającą od władz publicznych pilnych działań w obszarze stosunków międzynarodowych jest

kwestia egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzanych orzeczeniami polskich

sądów. W wyniku zgłaszanych mi spraw dotyczących rażącej opieszałości w podejmowaniu

czynności urzędowych przez właściwe organy niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej

(problem dotyczy przede wszystkim Republiki Włoskiej), przedstawiam Panu Ministrowi poniższe

wnioski:

Niefunkcjonalne okazuje się stosowanie przepisów dwóch aktów prawa międzynarodowego:

Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dnia

20 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), która 13 października 1960 r. weszła w życie

w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej [zgodnie z treścią oświadczenia rządowego z dnia

7 stycznia 1961 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 88)], przywoływanej dalej jako „Konwencja nowojorska”

oraz rozporządzenia Rady Nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania

i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. U. UE L

7 z dnia 10 stycznia 2009 r., s. 1, z późn. zm.), które weszło w życie 30 stycznia 2009 r.,

przywoływanego dalej jako „Rozporządzenie 4/2009”.

Cel Konwencji nowojorskiej został określony w art. 1 tegoż aktu. Jest nim ułatwienie

dochodzenia roszczenia alimentacyjnego, które osoba przebywająca na obszarze jednej

z umawiających się stron jest uprawniona wysunąć przeciwko innej osobie, podlegającej

jurysdykcji innej umawiającej się strony. Osobie uprawnionej do alimentów, egzekwującej za

granicą na podstawie przepisów Konwencji nowojorskiej należne jej środki utrzymania, wsparcia



winny udzielać organy przesyłaj ące i organy przyjmujące państw, których jurysdykcji podlegają —

odpowiednio — osoba uprawniona i osoba zobowiązana do alimentów.

Zadania organów przesyłających wykonują w Rzeczypospolitej Polskiej sądy okręgowe.
Analizując przesyłane mi przez sądy okręgowe wyjaśnienia o skuteczności i stopniu
zaawansowania postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie Konwencji nowojorskiej
w indywidualnych sprawach zgłoszonych mi przez interesantów, dostrzegam, że współpraca
polskich organów przesyłających z organami przyjmującymi innych państw nie przebiega
prawidłowo. Polskie organy przesyłające są informowane z opóźnieniem o biegu sprawy za granicą.

Regulacją normatywną ułatwiającą m.in. egzekucję świadczeń alimentacyjnych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej jest Rozporządzenie 4/2009. Na podstawie
art. 49 ust. 1 tegoż aktu każde państwo członkowskie wyznacza własny organ centralny, który
wykonuje obowiązki przewidziane dla organów centralnych w Rozporządzeniu 4/2009. Jednym
z tych obowiązków jest przekazywanie i przyjmowanie wniosków określonych w art. 56
Rozporządzenia 4/2009. Zgodnie z art. 56 ust. 1 Rozporządzenia 4/2009 wierzyciel ubiegający się
o odzyskanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych może wystić do organu
centralnego państwa, w którym wnioskodawca-wierzyciel ma miejsce pobytu (organu centralnego
wzywającego państwa członkowskiego), z wnioskiem o wykonanie orzeczenia wydanego lub
uznanego w wezwanym państwie członkowskim. Organ centralny wzywającego państwa
członkowskiego przekazuje następnie złożony wniosek organowi centralnemu wezwanego państwa
członkowskiego.

W art. 51 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 4/2009 zostały wymienione kluczowe obowiązki
organów centralnych dla ułatwienia egzekucji świadczeń alimentacyjnych w państwach
członkowskich np.:

— wszczęcie lub ułatwianie wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o wykonanie
orzeczenia wydanego lub uznanego w wezwanym państwie członkowskim,

— przyznanie lub ułatwianie przyznania pomocy prawnej — gdy wymagają tego okoliczności,
— ułatwianie toczącego się wykonywania orzeczeń dotyczących świadczeń alimentacyjnych,

w tym świadczeń zaległych,

— ułatwianie pobrania i szybkiego przekazania alimentów.

Nietrudno dostrzec, że rola organów centralnych, ich znaczenie dla efektywnego
dochodzenia za granicą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych jest nie do przecenienia.

Zgodnie z treścią polskiej notyfikacji do Rozporządzenia 4/2009 funkcję organu centralnego
w Polsce pełni Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa
Europejskiego, zaś wykonywanie zadań organu centralnego zostało powierzone sądom okręgowym.

Z przykrością stwierdzam, na podstawie informacji otrzymywanych od sądów okręgowych,
że organy centralne innych państw członkowskich opieszale i niestarannie wykonują obowiązki
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nałożone Rozporządzeniem 4/2009; najwięcej skarg dotyczy organu centralnego w Republice
Włoskiej. Polskie sądy okręgowe nie otrzymują terminowych zawiadomień i informacji o stopniu
zaawansowania postępowań egzekucyjnych toczących się za granicą, postępowania te są
nieskuteczne, zaś zamieszkali w Polsce wierzyciele alimentacyjni nie otrzymują na czas świadczeń
należących się im od dłużników zamieszkałych w innych państwach członkowskich.

Polski ustawodawca zadeklarował w art. 72 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
ochronę praw dziecka. Z kolei art. 27 ust. 4 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.), która weszła w życie w stosunku do
Rzeczypospolitej Polskiej 7 lipca 1991 r. — zgodnie z oświadczeniem rządowym z dnia 30 września
1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 527) stanowi, że państwa-strony Konwencji podejmą wszelkie
właściwe kroki dla zapewnienia łożenia na utrzymanie dziecka ze strony rodziców lub innych osób
ponoszących odpowiedzialność finansową za dziecko, zarówno na terenie państwa-strony, jak i za
granicą.

Uważam, że praktyka stosowania przepisów Konwencji nowojorskiej i Rozporządzenia
4/2009 nie jest zgodna z duchem tychże dokumentów.

Działając na podstawie art. lOa ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra
o zbadanie i ocenę jakości współpracy zagranicznych organów z Rzeczpospolitą Polską przy
stosowaniu przepisów Konwencji nowojorskiej oraz Rozporządzenia 4/2009. Proszę również
o podjęcie działań, które zagwarantowałyby terminowe i skuteczne dochodzenie środków
utrzymania należnych małoletnim od dłużników przebywających za granicą.

Do wiadomości

Pan Radosiaw Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
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MINISTER SPRA\yIEDLIWOŚCI Warsza\ya, dnia P5\yrzeŚnia 2012 r.

DWMPC-II-0870-45/1 2/2

Pan

Marek Micbalak

Rzecznik Praw Dziecka

Dotyczy sprawy Nr ZSS/500/1972012/ JZ

W odpo\yiedz na pismo z dnia 9 soirpnia br, dotyczące egzekucji za granicą świadczeń

alimentacyjnych zasądzanych orzeczeniami polskich sądów, uprzejmie informuj, co flastpU)e.

1. Wspołpraca nMędzynarodo\ya \„ pon osobom upra\ynionym

dochodzeniu allniento\y za granicą oraz wzajemnego uznawania i \yykonVwaflia orzeczeń

zasądzaj ących alimenty opera si na szeregu norm o charakterze traktatowym

(dwu- i wielostrwinym) oraz pozatralctato\yylu.

Na gruncie europejskim podstawowe znaczenie ma Rozporządzenie Rady \X”E)

nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, pra\yil właściwego, uznawania i \yykoflyWaflia

orzeczen oraz współpracy w zakresie zobowiązan ahmentacyjnych (Dz.U. L z 10.01.2009 r.

Nr 7, str. 1-78) - dalej rozporządzenie nr 4/2009, podlegające stoSo\yaniu od 18.06.2011 r. Przed

tą datą stosowano rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22.12.2000 r. o jurysdykcjt oraz

uznawaniu i \yykony-waniu orzeczen w sprawach cywilnych i handiow cli (Dz. U. L z 2001 r. Nr

12, str. 1, Wydanie Specjalne 2004 z późn. zm. i sprosto\yaniatrii) oraz posiłkowo

Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 .04.2004 r. \V sprawie

utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. U. L z 2004 r.

Nr 143, 15 z późn. sprosto\ya1t).

\X”śród Umó\y wielostronnych zasadnicze ramy wspólpracy reguluje Konwencja

o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku

20.06.1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88) - dalej kon\yenc)a nowojorska.

„ i „ i I I / i I \



Ponadto należy wymienić Kon\yencję o uznawaniu i wykony\yaniu orzeczeń odnoszących

się do obowiązków alimentacyjnych sporządzoną 2.101973 r. w Hadze (Dz. U. z 2000r. Nr 2,

poz. 13 i 14), Konwencję o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w

sprawach cywilnych i handlowych, podpisaną w Lugano 30.10.2007 r. Dz.U. C

z 23.12.2009 i. Nr 319, str. 1-56), która zastąpiła Konwencję o jurysdykcji i w3rkonywaniu

orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzoną w Lugano

16.09.1988 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132 i 133). Niehawem (prawdopodobnie w I półroczu

2013 r.) wejdzie też w życie Kon\yencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz

dzieci i innych członków rodziny podpisana w Hadze 23.11.2007 r.

W stosunkach z niektórymi państwami (np. Federacja Rosyjska, Białoruś) omawiana

problematyka jest uregulowana w umo\yach dwustronnych. W relacjach z USA i Kanadą obrót

prawny w dziedzinie dochodzenia alimentów Jest pozaumowny, oparty na tzw. wzajemności

faktycznej.

2. Ministerstwo Sprawiedliwości RP - Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw

Człowieka - pełni funkcję organu centralnego wyznaczonego na podstawie art. 49 ust. 1

rozporządzenia nr 4/2009, a także art. 2 ust. 2 komyencji nowojorskiej w odniesieniu do

wniosków przychodzących do Polski zza granicy oraz prowadzi bieżącą współpracę z organami

centralnymi mnych państw czlonko\yskich, zgodnie z rozdziałem VII rozporządzenia nr 4/2009

oraz art. 2 ust. 4 konwencji nowojorskiej. Zadania organu centralnego w zakresie przekazywania

wniosków za granicę na podstawie powyższych aktów prawnych zostały po\yierzone sądom

okręgowym. Identyczny podział kompetencji w zakresie przyjmowania i wysyłania wniosków

obowiązuje przy przesyłaniu wniosków y stosunkach z Kanadą i USA y ramach tzw.

wzajemności faktycznej w uznawaniu i wykony\yaniu orzeczeń zasądzających alimenty.

Urnowy dwustronne przewidują zazwyczaj pośrednictwo sądu I instancji, który wydał

orzeczenie oraz mmisterst\y sprawiedliwości w przesyłaniu \ynioskó\y o uznanie i wykonanie

orzeczenia zasądzającego alimenty. Obrót na podstawie pozostalych ob owiązujących aktów

prawa europejskiego i międzynarodowego jest bezpośredni i odbywa się z pominięciem organów

centrahiych.

3. Od dnia 18 czerwca 2011 r., kiedy rozporządzeme nr 4/2009 jest stosowane,

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako organ przyjmujący, otrzymało około 250 wniosków

sprawach alimentacyjnych. Większość wniosków w trybie rozporządzenia pochodzi ze Szwecji,



Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Austrii. Nie otrzymaliśmy natomiast dotychczas ani jednego

wniosku z 10 państ\y członkowskich Unii Europejskiej, w tym z Włoch,

Z uwagi na decentralizację obrotu brak jest statystyk na temat ilości wniosków

w sprawach o alimenty wysłanych z Polski za granicę. Z kolei, przykiadowo z danych

przekazanych przez Ministerstwo SprawiedLiwości Wioch wymka, że w samym 2012 r. polskie

sądy okręgowe przekazały do tego państrya 224 wnioski na podstawie rozporządzenia 4/2009.

4. Sprawy związane z pozyskaniem alimentów od dłużników zamieszkałych za granicą są

\yieloctapo\ye, często mają dynamiczny charakter i trwają kilka lub kilkanaście lat - do czasu

osiągnięcia przez dziecko samodzielności lub pelnoletniości. W praktyce ich skuteczność

uzależniona jest od istnienia w państwie wezwanym baz danych (na szczeblu centralnym lub

lokalnym) pozwalających ustalić miejsce pobytu, źródła utrzymania i majątek dłużnika, a także

od istniejących instrumentów postępowania egzekucyjnego i np. kwot zwolnionych z egzekucji.

Istotne są także okoliczności konkretnej sprawy, takie jak np. stan zdro\yia dłużnika, skala

bezrobocia w danym państwie, istnienie obowiązku alimentacyjnego względem innych osób,

możliwość częstego przemieszczania się przez dłużnika pomiędzy państwami strefy Schengen,

przyznawanie świadczeń \V miejsce alimentów z funduszy społecznych (np. Funduszu

Alimentacyjnego).

5. Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczy zarówno w corocznych

spotkaniach organó\y centralnych państw członkowskich stosujących rozporządzenie nr 4/2009,

jak i w spotkaniach Komitetu, o którym mowa w art. 73 tego rozporządzenia. Trzy pierwsze

spotkania były poświęcone kwestiom intertemporalnym, ustalaniu treści załączników,

wypracowaniu dobrych praktyk dotyczących dokumentów uzupełniających wniosek, ochrony

danych osobowych, kontaktu pomiędzy organami centralnymi oraz konieczności wprowadzenia

sprostowań do poszczegóLnych wersji językowych. Od 2013 r. agendy spotkań mają przewidywać

formalne spotkania dwu- lub wielostronne, poświęcone ogólnym trudnościom we współpracy

pomiędzy państwami lub nawet konkretnym sprawom.

Doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki podobnych spotkań w sprawach

dotyczących Kon\yencji haskiej z dnia 25.10.1980 r. o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka

za granicę oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i w)Tkonywania orzeczeń y sprawach małżeńskich oraz

sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie WE
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nr 1347/2000 wskazuje, że wskutek omówienia powstałych problemó\y, jakość współpracy

w określonym zakresie lub konkretnej sprawie zazwyczaj po takich konsultacjach ulega poprawie.

Oprócz spotkań, kwestie problematyczne są wyjaśniane z organami centralnym innych

państw także telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korespondencyjnie.

Ogókie informacje i wyjaśnienia poszczególnych problemów uzyskane na spotkaniach organów

centralnych, komitetu lub w toku bieżącej korespondencji, przekazywane są sądom okręgowym

drogą elektroniczną na bieżąco.

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi informacje o rozmiarach obrotu

i występujących trudnościach na podstawie wystąpień sądów okręgowych lub osób uprawnionych

zawierających prośbę o interwencję, np. z powodu bezczynności organu wezwanego, \ynloSków

organów centralnych innych państ\y o informacje o polskim prawie i praktyce sądo\yej lub

o ułatwienie kontaktu z wnioskodawcą, a także z innych pism przesyłanych do wiadomości.

W okresie od 18.06.2011 t., czyli od rozpoczęcia stosowania rozporządzenia nr 4/2009,

nie wzrosła liczba wniosków o podjęcie interwencji w tych sprawach. Większość problemów

zasygnabzo\yanych przez sądy okręgowe w indywidualnych sprawach lub też w związku ze

stosowaną przez organy wezwane praktyką udało się w zadowalający sposób rozwiązać.

We wszystkich sprawach wymagających interwencji, sądy, wnioskoda\ycy i ich

pełnomocnicy informowani są o stanie postępowania, przysługuj ących im prawach

t obowiązkach, możliwości uzyskania pomocy prawnej za granicą lub pomocy od polskich

placówek dyplomatycznych, a w razie potrzeby kierowane jest wystąpienie do zagranicznego

organu centralnego, ponawiane w przypadku z\yloki w udzieleniu odpowiedzi do skutku.

Dotychczas otrzymaliśmy pojedyncze zapytania dotyczące dopuszczalności złożenia skargi na

przewlekłość postępowania y wezwanym państwie członkowskim lub zlozenia skargi na państwo

do Trybunału Sprawiedliwości UE albo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W odniesieniu do relacji polsko włoskich należy podkreślić, że dotychczas na gruncie

konwencji nowojorskiej sprawy te były przedmiotem szeregu bezskutecznych interwencji

podejrno\yanych bezpośrednio lub za pośrednictwem polskich służb konsularnych. Obecnie,

po zmianie włoskiego organu centralnego (wnioski na podstawie konwencji nowojorskiej

rozpatrywało \yloskle Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zaś \ynioski na podstawie

rozporządzenia 4/2009 przyjmuje włoskie Miisterstryo Sprawiedliwości), nie zaobserwowaliśmy

dotąd podobnych krytycznych problemów we współpracy. W ostatnich miesiącach

korespondencja pomiędzy włoskim organem centralnym, a sądami polskimi jest na bieżąco

przesyłana do wiadomości Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

z zachowaniem ustalonych terminów. Znaczna część spraw znajduje się na wstępnym etapie



ustalania adresu lub dochodów dłużnika, uzupełniania braków formalnych wniosku bądź

oczekiwania na przyznanie pomocy prawnej lub na wyznaczenie rozprawy. W wielu sprawach

egzekucja jest nieskuteczna, gdyż według informacji dostarczonych przez włoski organ centralny

dłużnik nie posiada legalnych dochodów ani potwierdzonego przez organy egzekucyjne majątku.

Również bezpośredni kontakt pracowników Departamentu z wyznaczonym do spraw

rozporządzenia nr 4/2009 personelem sądów nie wskazy\yał dotychczas na potrzebę podjęcia

dodatkowych działań,

Należy1ednak podkreślić, że Mbisterstwo Sprawiedliwości nie jest organem wysyłającym

wnioski za granicę, a przedstawione Panu Rzecznikowi zastrzeżenia mogły nie zostać nam

zakomunikowane przez sądy i polskich wnioskodawców.

Konkludując, rozporządzenie nr 4/2009 podlega stosowaniu od około jednego roku.

W ogólnej ocenie od tego czasu współpraca z większością państw na podstawie tego instrumentu

przebiega raczej sprawnie. W praktyce jakość współpracy uzależniona jest nie tylko od rozwiązań

prawnych, ale także od liczebności personelu w organie centralnym danego państwa, znajomości

języków obcych, wykształcenia i skali obrotu z Polską.

Niewątpliwie liczba wruoskó\y wysyłanych z Polski znacząco przekracza liczbę wniosków

otrzymanych. Należy też zwrócić uwagę na znaczącą asymetrię w liczbie spraw w stosunkach

poszczególnymi państwami wynikającą m.in. z kierunków emigracji zarobkowej, różnic

kulturowych i dostępności świadczeń na rzecz dzieci.

Ocena skuteczności postępowań w sprawach o egzekucję alimentów wymaga

oszacowania skali obrotu z danym państwem (również odbywającego się bez udziału organów

centralnych) oraz analizy zaistniałych problemów y szerszym kontekście i z dłuższej

perspektywy. Informacje o trudnościach występujących w jednostkowych sprawach stanowią

jedynie punkt wyjścia dla dokonania takiej ogólnej oceny,

Zgodnie z art. 74 rozporządzenia nr 4/2009, ocena jego stosowania zostanie

przedstawiona przed upływem 5 lat Parlamentowi Europejskiemu i Komisji. \X/ydaje się,

że perspekty\ya kilku lat do dokonania takiej oceny jest niezbędna. Wyciąganie ogólnych

wniosków po roku, na podstawie kilku lub kilkunastu indy\yidualnych spraw byłoby

przedwczesne, przy założeniu że liczba \yniosków skierowana w 2012 r. tylko do jednego państwa

(Włochy) przekracza 200, a najczęściej przyczyny bezskuteczności postępowania mają charakter
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obiektywny, np. niemożność odnalezienia dłużnika, brak majątku nadającego się

do egzekucji.

Mając na względzie uwagi zawarte w Pana piśmie, poddamy szczegóLnej uwadze prośby

o inter\yenc)ę w sprawie egzekucji ahrnentó\y za granicą w indywidualnych sprawach.

Równocześnie, zwróciliśmy się do sądów okręgowych o zgłoszenie ogólnych uwag dotyczących

obrotu z poszczególnymi państwami w celu podjęcia próby ich wyjaśnienia podczas tegorocznego

spotkania punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowniczej. Rozważymy też uwzględnienie

w sądowych sprawozdaniach statystycznych na przyszłe lata ilości wniosków o alimenty

przesyłanych przez sądy okręgowe na podstawie rozporządzenia nr 4/2009, konwencji

nowojorskiej i wzajemności faktycznej, a w niedalekiej przyszłości Kon\yencji haskiej z 2007 r.

Z UpDnenia

MiNISTRA 1AWIEDLIWOŚCI

Wojcieć]” Vęe:yn
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\\JĄ
na podstawie zgłaszhych do Biura Rzecznika Praw Dziecka spraw dostrzegam problem

związany z odmową przyznawania świadczeń rodzinnych dla dzieci, które otrzymywały

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. a potem w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej

je utraciły.

Zgodnie z ustawąz dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r..

Nr 139. poz. 992 z późn. zm.). zwanej dalej: u.ś.r.. alimenty na rzecz dzieci oraz świadczenia

pieniężne, wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, zaliczane są do dochodu

rodziny w przeliczeniu na osobę oraz do dochodu osoby uczącej się. wobec czego często w związku

z otrzymywaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochód rodziny ubiegającej się o zasilek

rodzinny przekracza kryterium dochodowe wskazane w u.ś.r.

W momencie śmierci osoby zobowiązanej wstrzymuje się wypłatę świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. W przypadku kiedy są to świadczenia otrzymywane na podstawie wyroku sądu,

bezpośrednio od zobowiązanego, można je uznać za dochód utracony (w związku z art. 3 pkt 23

lit. i u.ś.r.. który mówi że: ilekroć w zistmi”ie jest mmi”a o f...J utracie dochodn ozmwza to utratę

dochodu spowodowaną [...J lUratą zasqdzom”ch świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią

osoby zobowiqzwwj do tych śiiiadczeń). natomiast utrata świadczeń wypłacanych z funduszu

alimentacyjnego nie jest zaliczana do dochodu utraconego.

Należy zauważyć. że przepis u.ś.r. różnicuje sytuację dzieci otrzymujących alimenty od

osoby zobowiązanej i tych, które otrzymywały je z funduszu alimentacyjnego, mimo że w obu

przypadkach dzieci tracą środki na utrzymanie i powinny być traktowane tak samo.



W trosce o zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków materialno-bytowych, na

podstawie art. I ust. a ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,

poz. 69 z późn. zm.). pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na wyżej przedstawiony problem

związany z postępowaniem w sprawach przyznawania i wypiacania świadczeń rodzinnych

prowadzonym na podstawie u.ś.r. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie podjęcia inicjatywy

ustawodawczej zmierząjącej do regulacji stanowiącej. że utrata świadczeń otrzymywanych

z funduszu alimentacyjnego. związana ze śmiercią osoby zobowiązanej zaliczana będzie do

dochodu utraconego.
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Odpowiadając na wystąpienie z dnia 18 lutego 2013 1. (znak

pisma: ZSS!500/1/201 3/MW), w sprawie zasad ustalania dochodu na podstaflie którego

ustalane jest prawo do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.. Nr 139. poz. 992. z późn. zm.). uprzejmie

informuję:

Zgodnie z art. 3 pkt 23 lit. i) ustawy o świadczeniach rodzinnych, utrata zasądzonych
świadczeń alimentac3jnych w zwiątku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.
jest uznawana za utratę dochodu.

Oznacza to. że w przypadku gdy osoba zobowiązana do alimentacji zapłaciła w roku

kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy określoną kwotę alimentów na rzecz

dziecka, a następnie osoba ta zmarła, to przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

zapłaconych alimentów nie wlicza się do dochodu rodziny.

Zgodnie z ww. przepisem. jako dochód utracony mogą jednak zostać uznane jedynie
kwoty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, które zostały zapłacone pizez osobę
zobowiązaną do alimentacji, która następnie zmarła. Przylnane decyzją administracyjną
świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wypłacone na podstawie ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów w zastępstwie alimentów, których zobowiązany nie płacił. nie
mieszczą się w pojęciu „zasądzonych świadczeń alimentacyjnych” i w obecnym stanie
prawnym stanowią dochód rodziny na podstawie którego ustalane jest prawo do świadczeń
rodzinnych.



Jednocześnie należy wskazać, że aktualne brzmienie ww. art. 3 pkt 23 lit. i) ustawy

o świadczeniach rodzinnych, jest wprost realizacją postulatu Pana Rzecznika wyrażonego

w skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społeczne piśmie z dnia 4 listopada 2010 r.

znak: ZSS/500/24!2010”.JZ.

Tym niemniej, dostrzegając że powyższy zapis może spotkać się 7 zarzutem

nierównego traktowania podmiotów znąjdujących się w podobnej sytuacji. rozważona

zostanie możliwość ewentualnej 7miany przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

w tym zakresie.

— MINISTER

Li
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e)
zwracają się do mni opiekunowie i rodzice dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.

którym odmówiono prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. I

ustawy o świadczeniach rodzinnych. z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

z uwagi na prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego.

W kwestii uprawnień rolnika do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, zarysowały się

w ostatnim czasie dwa odmienne stanowiska. Pierwsze wyrażone zostało w uchwale Naczelnego

Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2012 r. (I OPS 5/12), w której przyjęto, że prowadzenie

gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesiankę przyznania tej osobie

świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. I w związku z art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).

W odpowiedzi na powyższe stanowisko, Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej wydalo

komunikat, w którym przyjęto. że rolnik, który nie wykonuje zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej zdefiniowanej w ww. art. 3 pkt 22, niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego,

może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, gdyż spełnia warunek zawarty w art. 17 ust. 1

ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. warunek bycia osobą która w związku z koniecznością

sprawowania opieki nad niepelnosprawnym członkiem rodziny, nie podejmuje zatrudnienia lub

innej pracy zarobkowej jednoznacznie zdefiniowanego w ww. art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach

rodzinnych.

Wobec istnienia dwóch odmiennych poglądów na przedstawione zagadnienie,

rodzących odmienne skutki w zakresie uprawnień do wymienionych świadczeń, w zależności

od tego, czy dotyczą postępowania administracyjnego czy sądowoadministracyjnego, zwracam

się z prośbą do Pana Ministra o podjęcie działań, które w jednoznaczny sposób potwierdzą że

fakt bycia rolnikiem nie wykiucza danej osoby z kręgu podmiotów. które mogą otrzymać

świadczenie pielęgnacyjne,
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Odpowiadając na pismo z dnia 8 marca 2013 r., w sprawie odmawiania opiekunom

i rodzicom dzieci prawa do pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa

w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.

Nr. 139, poz. 992 z późn. zm.) z uwagi na prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego,

uprzejmie informuję:

Zgodnie z art. 17 ust. I ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach

rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób

o znacznym stopniu niepełnosprawności

— jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:



konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Od I stycznia 2013 r., zgodnie z art. 17 ust. lb ww. ustawy, świadczenie

pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż

do ukończenia 25. roku życia.

Zgodnie z art. 3 pkt 22 ww. ustawy, zawierającym definicję zatrudnienia

i innej pracy zarobkowej w rozumieniu tej ustawy, osoba będąca rolnikiem pracująca

w gospodarstwie rolnym, nie jest osobą zatrudnioną lub wykonującą inną pracę zarobkową

w rozumieniu ww. deflnicji.

Oznacza to, że rolnik, który nie wykonuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

zdefiniowanej w ww. art. 3 pkt 22, niezależnie od wielkości gospodarstwa rolnego, może

ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, gdyż spełnia warunek zawarty w art. 17 ust. 1

ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. warunek bycia osobą, która w związku

z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny,

nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jednoznacznie zdefiniowanego

w ww. art. 3 pkt 22 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Należy podkreślić, że organy administracji publicznej realizujące świadczenia

rodzinne, w tym świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z zasadą legalizmu wyrażoną

w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zobowiązane są działać na podstawie

przepisów prawa — w opisanym przypadku na podstawie przytoczonych wyżej, bezwzględnie

obowiązujących przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, a nie kierować się

rozstrzygnięciem sądu administracyjnego czy też samorządowego kolegium odwoławczego

wydanym w indywidualnej sprawie i tylko w tej sprawie wiążącym.

Indywidualne rozstrzygnięcia sądów administracyjnych nie są źródłami powszechnie

obowiązującego prawa, gdyż zgodnie z art. 87 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja,

ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Niezależnie od powyższych zapisów ustawowych, Naczelny Sąd Administracyjny,

w wiążącej dla sądów administracyjnych uchwale z dnia II grudnia 2012 r. (sygn. akt. I OPS

5/12), dokonał odmiennej wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych

i stwierdził, że prowadzenie gospodarstwa rolnego, pomimo że nie mieści się w definicji

2



zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zawartej w art. 3 pkt 22 ww. ustawy, jest

równoznacznie z prowadzeniem działalności i wykonywaniem pracy w tym gospodarstwie.

W konsekwencji, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, okoliczność

ta przesądza, że rolnikowi nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki

nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Na skutek ww. uchwały, nawet pomimo tego, że nie ma ona mocy wiążącej

w stosunku do organów właściwych realizujących świadczenia rodzinne, wiele z tych

organów, odmawia obecnie rolnikom przyznania świadczenia pielęguacyjnego, pomimo,

że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych tego nie zabraniają.

Prowadzi to do sytuacji, że w jednej gminie świadczenie pielęgnacyjne rolnikowi

przysługuje, gdyż ustawa o świadczeniach rodzinnych na to pozwala, a w innej rolnik

znajdujący się w identycznej sytuacji świadczenia nie otrzyma, gdyż gmina ta kieruje się

uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego.

MIN ISTE

U Viaa”Koshziak-KainySZ
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, sierpnia 2013 r.

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

ZSS/500/25/20 13/KT

Pan
Marek Biernacki
Minister Sprawiedliwości

J1p Z\J
pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na zagadnienie dotyczące możliwości dokonania

w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do rodziców zastępczych zajęcia

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej,

otrzymywanego na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

W aktualnym stanie prawnym, zadania szeroko rozumianej pomocy społecznej

realizowane są poprzez działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), jak również w innych ustawach

komplementarnych m. in.: w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), w ustawie z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn. zm.),

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.

z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego

w rodzinie zastępczej, określone w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej, jest świadczeniem przyznawanym w ramach szeroko rozumianej pomocy

społecznej (choć expressis yerbis nie jest świadczeniem w rozumieniu ustawy

o pomocy społecznej) i należy do grupy dochodów, których celem jest zapewnienie

niezbędnego utrzymania dziecku. Jednocześnie do należności tej nie stosuje się przepisów

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz.

296, z późn. zm.), zwanej dalej kpc, tworzących katalog wyłączeń spod egzekucji. Natomiast



stosownie do art. 831 1 pkt 6 kpc nie podlegają egzekucji świadczenia z pomocy społecznej

xy rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (...)„ oraz — na

podstawie art. 833 6 kpc — nie podlegają egzekucji m. in. świadczenia alimentacyjne,

świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

świadczenia rodzinne.

W mojej opinii, powyższe stanowi o rado legis całkowitego wyłączenia środków

pieniężnych uzyskaiych przez rodziców zastępczych na utrzymanie dziecka

od egzekucji.

W związku z tym, na podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), proszę Pana Ministra

o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia i o rozważenie zasadności podjęcia działań

legislacyjnych mających na celu włączenie przedmiotowego świadczenia do katalogu

świadczeń niepodlegaj ących egzekucji.
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Warszawa, dnia,2\” sierpnia 2013 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

DPrC-i-072-1 5/13

dot. ZSS1500125/201 3IKT

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

L kiLL”l

W odpowiedzi na pismo z dnia 9 sierpnia 2013 r. dotyczące możliwości

zajęcia, w toku postępowania egzekucyjnego przeciwko rodzicom zastępczym,

świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie

zastępczej, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko

W całości podzielam pogląd, że świadczenie, o którym mowa w art. 80 ust. 1

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.), jest przyznawane w ramach szeroko

rozumianej pomocy społecznej. Z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia

17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,

z późn. zm.), dalej: „k.p.c.”, dotyczących ograniczeń egzekucji, powinno być ono

traktowane analogicznie jak świadczenia z pomocy społecznej wymienione

w art. 833 6 k.p.c.

Dlatego też Ministerstwo Sprawiedliwości przy okazji przygotowywania kolejnej

nowelizacji procedury cywilnej w zakresie egzekucji będzie miało na uwadze

konieczność włączenia przedmiotowych należności do katalogu świadczeń

niepodlegających egzekucji.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. sienia2Ol3r.
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

ZSS/500/26/20 13/KZ

Pan

Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister
Pracy i Polityki Społecznej

)
z niepokojem prjąiem infonuację dotyczącą niedostosowania przepisów

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień
od pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.) do przepisów ustawy
z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 28 czerwca 2013 r., poz. 747).

Powodem skierowania niniejszego wystąpienia jest obecne - nadane art. 3 wyżej
wymienionej ustawy zmieniającej - brzmienie art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.). zgodnie z którym
zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do
ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani,
z którą rodzice mają zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45. poz. 235,
z późn. zm.), lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Tym samym rozszerzony został katalog przypadków. w których ubezpieczonemu
przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego.

Brak jest natomiast stosownych zmian w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania
nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 30 maja
1996 r. Nr 60. poz. 281, z późn. zm.). Stosownie bowiem do 3 pkt 3 tegoż rozporządzenia,
dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy jest oświadczenie pracownika w razie



zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika
osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia
żłobka, przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza.

Jakkolwiek prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje w przypadku konieczności
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w razie niespodziewanego
zamknięcia klubu dziecięcego oraz w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna
sprawującego opiekę nad dzieckiem, to jednakże nie są to okoliczności usprawiedliwiające
nieobecność w pracy.

Taki stan rzeczy budzi moje zaniepokojenie.
Uważam bowiem, że zmiana przepisów rangi ustawowej powinna być dokonywana

równolegle z przepisami wykonawczymi, tak aby nie dochodziło do powstawania
luki/rozbieżności w systemie prawa.

Uwzględniając powyższe, działając podstawie art. 3, 10 i lOa ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), uprzejmie
proszę Pana Ministra o dokonanie analizy przedstawionego zagadnienia i o rozważenie
zasadności podjęcia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej działań legislacyjnych
mających na celu zmianę aktualnego brzmienia 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania

nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 30 maja
1996 r. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.), poprzez rozszerzenie katalogu przypadków
usprawiedliwiających nieobecność ubezpieczonego pracy z powodu konieczności
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat o przypadek
niespodziewanego zamknięcia klubu dziecięcego oraz choroby niani lub dziennego opiekuna
sprawującego opiekę nad dzieckiem.



MINISTER Warzawu. dni. 2013 r.

PRACY I POLITYI{J SPOŁECZNEJ

DPR- 1-41 02-658-i S/MP/ 13

Niarek Michalak

Rzecznik Praw I)ziecka

ĄI 4ź

W udpo iedzi na Pana pismo z dnia Y sieipnia 2013 r.. znak: ZSS/500/26/2() I 3/KZ.

odnośnie braku ieuIacji w sprawie sposobu usprawiedliwianiu nieobecności piacowiuka

w pracy z powodu koniecznośi.1 opiekowania się dzieckiem w tuzie ziknięcia klubu

dzieciceeu, choroby niuni lub oniekuna dziennego, opiekujących sii dzieckiem. upr/ejluie

\yYjaSfllam. co iiaslęp je.

Podzielam Pana opinię o konieczności dokonania zmian \ przepisach iozpor,ądienia

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maju 1996 r. w sprawie sposobu

usprawiedl i kmia n jeoheeności w l)iaCY oraz udzielania pracownikom /.wol nień ud plac\

(Dz. U. z 1996 r. Nr 60. poz 28 i. z późn. zm.) w związku z wejściem w \cie prłepisd\\

ustawy” z dnia I 1) maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 747).

Pragnę poiiIloimo\”uć. ie stosowny projekt rozporządzenia Ministra Prae\ i Polityki

Spolecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności

p”acy utai udzielania pracownikom zwolnień od prac zostal skierowany do uzodnien

międzyresortowych oraz konsultacj partnerów spolecznych w dniu 22 sierpnia br.

W tynt trybie projekt zostal przekazany także Rzecznikowi Pru Dziecka. z prośbą

o wyrażenie opinii.

Projektowane rozporządzenie jet zamieszczone w Biuletynie InForinacii Puhltciriet

Ministerstwa Prac\ i Polityki Spolecznej.



Projekt przewiduje uzupełnienie przepisu * 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. o dodatkowe okoliczności, w których pracownik

może złożyć oświadczenie stanowiące dowód usprawiedliwiający jego nieobecność w pracy.

tj. w razie nieprzewidzianego zamknięcia klubu dziecięcego. choroby niani oraz choroby

dziennego opiekuna. sprawujących opiekę nad dzieckiem.

Proponowany termin wejścia w życie projektowanej regulacji to dzień następu jący po

dniu ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

OO



Warszawa, grudnia 2013 r.

W
RZECZPOSPOLITA POLSKA

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSS/500/33/20 1 3hZ
(w odp. należy podać nr sprawy)

Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

acam Panagę na konieczność wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 25 czeca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(tekst jedn. z 2010 r.: Dz. U. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), przywoływanej dalej jako „Ustawa”.
Moje zastrzeżenia budzi art. 29 ust. 4 Ustawy, bowiem przepis ten uzależnia uprawnienie do zasiłku
macierzyńskiego, przysługujące ubezpieczonemu-ojcu dziecka, od faktu objęcia matki dziecka
ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. z 2009 r.: Dz. U. Nr 205,
poz. 1585, z późn zm.). Ponadto hipoteza art. 29 ust. 4 Ustawy wytycza zakres zastosowania normy
prawnej, przyznającej ubezpieczonemu-ojcu dziecka uprawnienie do zasiłku rodzinnego
w przypadku niemożliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez matkę, ograniczając te
przypadki do śmierci ubezpieczonej matki lub porzucenia przez nią dziecka. Przywołany przepis
art. 29 ust. 4 Ustawy stanowi, iż w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka
zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu
członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu
sprawowania osobistej opieki naci dzieckiem.

Przykładem potwierdzającym potrzebę wprowadzenia zmiany do art. 29 ust. 4 Ustawy jest
sprawa zgłoszona Rzecznikowi Praw Dziecka przez mężczyznę, który zrezygnował z zatrudnienia,
by móc sprawować opiekę nad swoim nowo narodzonym dzieckiem. Małżonka interesanta a matka
dziecka jest osobą niepełnosprawną w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie jakichkolwiek
czynności opiekuńczych przy dziecku. Kobieta nigdy nie pracowała zawodowo i nie była objęta
ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa — w przeciwieństwie do jej męża



i ojca dziecka, który pracował zawodowo i osiągnął ponad 20-letni staż ubezpieczeniowy. Gdy
ojciec dziecka zrezygnował z zatrudnienia, by opiekować się córką. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych odmówił przyznania mężczyźnie zasiłku macierzyńskiego, powołując się na brzmienie
art. 29 oraz 29a Ustawy i argumentując, iż przeszkodę w przyznaniu zasiłku macierzyńskiego ojcu
dziecka stanowi brak — po stronie matki — statusu pracownika i nieobjęcie jej ubezpieczeniem
społecznym.

Uważam, że w opisanej powyżej sytuacji ojciec dziecka, który został objęty ubezpieczeniem
społecznym i rezygnuje z zatrudnienia, aby opiekować się nowo narodzonym dzieckiem, ponieważ
matka dziecka z powodu trwałej przeszkody nie jest w stanie osobiście sprawować opieki, powinien
uzyskać uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego bez względu na status pracowniczy
i ubezpieczeniowy matki dziecka. Przepisem częściowo realizującym cel przyznania zasiłku
macierzyńskiego ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który przejmuje sprawowanie osobistej opieki nad
dzieckiem, od matki niezdolnej do wychowywania dziecka, jest art. 29 ust. 4 Ustawy, gdyż zakres
zastosowania tego przepisu obejmuje śmierć matki bądź porzucenie przez nią dziecka, czyli
przypadki ewidentnej niemożliwości sprawowania opieki przez matkę. Jednakże zakres ten został
wytyczony zbyt wąsko ze względu na ustalone w przepisie ograniczenie podmiotowe
i przedmiotowe.

Ograniczenie podmiotowe powoduje, że art. 29 ust. 4 Ustawy znajduje zastosowanie
wyłącznie w przypadkach śmierci lub porzucenia dziecka przez matkę, która jest ubezpieczoną, tzn.
została objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. Ustawodawca
wprowadził ów wymóg niezależnie od tożsamego wymogu po stronie ojca dziecka lub innego
członka najbliższej rodziny uprawnionego do zasiłku macierzyńskiego, którzy także muszą być
objętymi ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, by móc otrzymać zasiłek
macierzyński. W konsekwencji ubezpieczony przejmujący sprawowanie opieki nad dzieckiem
może otrzymać świadczenie z własnego ubezpieczenia tylko wtedy, gdy inny podmiot (matka
dziecka) był również objęty ubezpieczeniem społecznym. Przyznanie uprawnienia do pojedynczego
zasiłku macierzyńskiego ńnansowanego z ubezpieczenia osoby opiekującej się dzieckiem zostało
zatem uzależnione od objęcia ubezpieczeniem społecznym dwóch osób. Ten warunek posiadania
statusu ubezpieczonych przez dwie osoby należy ocenić jako nieproporcjonalny do wymiaru
świadczeń przysługujących uprawnionemu do świadczenia, rygorystyczny i bezzasadnie limitujący
dostęp do świadczeń.

Ograniczenie przedmiotowe zaś wyraża się w tym, że tylko w dwóch enumeratywnie
wymienionych w Ustawie sytuacjach, tj. w przypadku śmierci matki lub porzucenia dziecka przez
ubezpieczoną-matkę, możliwe jest przyznanie zasiłku macierzyńskiego osobie innej niż
ubezpieczona. Ten wąski katalog nie wyczerpuje wszystkich przypadków, które uzasadniałyby
swoisty transfer — należnego matce dziecka — uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego na rzecz
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ubezpieczonego-ojca albo innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, którzy przerywają
zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Na potwierdzenie tego spostrzeżenia przywołać można chociażby sprawę zgłoszoną Rzecznikowi
Praw Dziecka, na kanwie której zrodził się postulat wprowadzenia zmian w art. 29 ust. 4 Ustawy.
Przepis ten nie znajduje zastosowania np. wtedy, gdy niemożność sprawowania opieki przez matkę
dziecka wynika z jej niepełnosprawności. Optymalnym rozwiązaniem byłoby takie sformułowanie
przepisu, by zakresem zastosowania obejmował on wszelkie przypadki niemożności sprawowania
opieki nad dzieckiem przez matkę z powodu trwałych przyczyn leżących po stronie matki.

Omówione ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe zawarte w art. 29 ust. 4 Ustawy budzą
moje wątpliwości, co do zgodności zrekonstruowanej na jego podstawie normy prawnej
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej przedstawię uzasadnienie tych wątpliwości.

Uważam, że określone w tym przepisie warunki przyznawania uprawnienia do zasiłku
macierzyńskiego osobie innej niż matka dziecka są nieproporcjonalnie wygórowane i zbyteczne
w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Pojawiające się w kontekście art. 29 ust. 4 Ustawy wymaganie, by matka dziecka podlegała
ubezpieczeniu społecznemu jest zbyteczne, skoro osoba przejmująca opiekę nad dzieckiem musi
podlegać ubezpieczeniu społecznemu, aby nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Warunek
objęcia ubezpieczeniem dwóch osób (matki dziecka oraz osoby przejmującej opiekę nad dzieckiem)
stanowi nadmierne wymaganie stawiane przez prawodawcę osobie ubiegającej się o zasiłek
macierzyński. Wymaganie to nie znajduje żadnego uzasadnienia w Ustawie czy — szerzej —

w systemie ubezpieczeń społecznych, skoro osoba przejmująca opiekę nad dzieckiem może
otrzymać tylko jeden zasiłek macierzyński finansowany z jej ubezpieczenia społecznego,
a podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie albo przychód otrzymywany przez tę osobę,
nie zaś przez matkę dziecka. W demokratycznym państwie prawnym nie powinno się stanowić
przepisów stwarzających bariery w realizacji uprawnień jednostek poprzez kreowanie ograniczeń,
nieznajdujących uzasadnienia w potrzebie ochrony określonych wartości i niesłużących osiągnięciu
celu regulacji prawnej. Celem zasiłku macierzyńskiego jako świadczenia pochodzącego
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jest rekompensowanie utraconego
wynagrodzenia za pracę albo przychodu osiąganego z innych źródeł. Rekompensata w formie
zasiłku macierzyńskiego jest wypłacana osobie ubezpieczonej, opiekującej się dzieckiem, ze
środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego przychody pochodzą przede wszystkim ze
składek przekazywanych do Funduszu z tytułu poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. W zamian
za składkę na ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa),
finansowaną w całości ze środków osoby ubezpieczonej, osoba ta otrzymuje ochronę na wypadek
utraty środków utrzymania spowodowanej rezygnacją z pracy zarobkowej z powodu sprawowania
opieki nad dzieckiem. Wyraźnie widać, że uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego, przysługujące
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matce dziecka lub innej osobie przejmującej sprawowanie opieki nad dzieckiem, pochodzi
z indywidualnego ubezpieczenia społecznego osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia. To ta
osoba, objęta ubezpieczeniem chorobowym i opłacająca nań składki, ma prawo oczekiwać, że —

zgodnie z repartycyjną metodą fInansowania świadczeń — w zamian za własny wkład do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych otrzyma zasiłek macierzyński w momencie zajścia zdarzenia
ubezpieczeniowego. Tak działa współczesny system ubezpieczeń społecznych. Jeśli — jak ma to
miejsce w przypadku art. 29 ust. 4 Ustawy — uprawnienie do zasiłku rodzinnego dla
ubezpieczonego przejmującego sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem zamiast matki, która
nie żyje lub porzuciła dziecko, zostało uwanmkowanie przysługiwaniem matce dziecka statusu
osoby ubezpieczonej, to osoby ubezpieczone przejmujące sprawowanie opieki nad dzieckiem,
zamiast matki nieobjętej ubezpieczeniem, są bezzasadnie pozbawiane uprawnienia do zasiłku
macierzyńskiego. W takich sytuacjach Ustawa przyznaje opiekunowi dziecka pozorną gwarancję
uzyskania zasiłku macierzyńskiego z własnego ubezpieczenia chorobowego, bowiem uzależnia
uprawnienie do zasiłku od okoliczności niezwiązanej z indywidualnym tytułem do ubezpieczenia
opiekuna, tj. uzależnia je od podlegania ubezpieczeniu przez osobę trzecią — matkę dziecka.
Przyjęta regulacja podważa bezwzględne prawo ubezpieczonych do otrzymywania świadczeń
z ubezpieczenia społecznego, przy ustalaniu którego należy uwzględniać jedynie okoliczności
indywidualnie odnoszące się do ubezpieczonego, a nie osoby trzeciej. Zawarty w art. 29 ust. 4
Ustawy warunek, by matka dziecka była ubezpieczona, należy uznać za rażąco sprzeczny z istotą
gwarancji wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, którym objęty jest opiekun dziecka,
a zatem jest to warunek niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawnym
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Arbitralność i bezzasadność
wprowadzonego ograniczenia, które stwarza iluzję gwarantowanej przez ubezpieczenie społeczne
wypłaty zasiłku macierzyńskiego innemu niż matka opiekunowi dziecka, posiadającemu własny
tytuł do ubezpieczenia, potwierdza sprzeczność art. 29 ust. 4 Ustawy z art. 2 Konstytucji.

Wysłowiona w art. 2 Konstytucji klauzula demokratycznego pafistwa prawnego
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej pozwala wyinterpretować z niej zasadę
ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, która jest wyznacznikiem państwa
spełniającego demokratyczne standardy tworzenia prawa1. Z zasady tej wyplywa postulat, by
prawodawca przestrzegał zasad prawidłowej legislacji2. Z kolei zasada ta obejmuje nie tylko
wymóg dostatecznej określoności przepisów prawa, ale także etap formułowania celów, które mają
zostać osiągnięte przez ustanowienie określonej normy prawnej. Stanowią one podstawę do oceny,
czy przepisy prawne w prawidłowy sposób wyrażają wysławianą normę oraz czy nadają się do

l Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (określanego dalej: „TK”) z 15 lutego 2005 r., sygn. akt: K 48/04.2 Wyrok TK z 21 marca 2001 r., sygn. akt: K 24/00.
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realizacji zakładanego celu3. Wymagana jest zatem zgodność pomiędzy skutkami przyjętej regulacji
a intencjami prawodawcy, dającymi się odczytać z zakładanych jej celów. Niezgodność skutków
obowiązujących przepisów z intencjami prawodawcy (z celem określonych rozwiązań
normatywnych) daje podstawę do wytknięcia naruszenia reguł prawidłowej legislacji.

W orzecznictwie Trybunahi Konstytucyjnego poprawność legislacyjna jest definiowana jako
stanowienie przepisów prawa w sposób logiczny i konsekwentny, z poszanowaniem zasad
ogólnosysremowych oraz z zachowaniem należytych standardów aksjologicznych. Niezgodne z tą
zasadą będzie więc wprowadzanie do obrotu prawnego przepisów (nawet gdy celowość takich
przepisów mogłaby się wydawać słuszna), które tworzą regulacje prawne niekonsekwentne
i niedające się wytłumaczyć w zgodzie z innymi przepisami prawa. Dowolność i przypadkowość
wprowadzanych w życie przepisów prawnych jest zatem złamaniem zasady poprawnej legislacji4.
Trybunał dostrzegł, że swoboda ustawodawcy w kształtowaniu treści prawa jest (...) równoważona
istnieniem po stronie ustawodawcy obowiązku szanowania proceduralnych aspektów zasady
demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności szanowania zasad przyzwoitej legislacji5.
Zdaniem Trybunału formułowanie reguł prawnych powinno odbywać się w sposób wolny od
uznaniowości albo arbitralności. Każde rozstrzygnięcie prawodawcy powinno być uzasadnione
racjonalnie6.

Zasada zaufania obywateli do państwa i tworzonego przezeń prawa zakazuje legislatorowi
przyznawanie jednostkom fikcyjnych uprawnień, stwarzających jedynie złudzenie przysługiwania
prawa podmiotowego. Nie można uznać za zgodną z zasadami przyzwoitej legislacji regulacji,
która dla pewnej grupy osób (będących benejicjentami samej zasady regulacji), stwarza sytuację,
gdy nie mogą z tej regulacji skorzystać, a tym samym stwarza się pozór istnienia prawa — zauważył
Trybunał wjednyrn z orzeczeń7.

Analiza zgodności art. 29 ust. 4 Ustawy z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji,
stanowiącą komponentę zasady demokratycznego państwa prawnego, wypada na niekorzyść
badanego przepisu. Zasiłek macierzyński jest świadczeniem z ubezpieczenia społecznego należnym
osobie, która opłacając z własnych środków składkę na ubezpieczenie chorobowe nabyła prawo do
ochrony ubezpieczeniowej, czyli uprawnienie do otrzymania świadczenia w razie zajścia ryzyka
ubezpieczeniowego. Wymaganie uzależniające wypłatę zasiłku od tego, by ubezpieczeniem
społecznym była objęta zarówno matka dziecka, jak i osoba sprawująca osobiście nad nim opiekę,
należy uznać za arbitralny koncept ustawodawcy nieznajdujący uzasadnienia ani w wartościach
konstytucyjnych, ani w celu Ustawy gwarantującej indywidualną ochronę ubezpieczeniową jako

Wyroki TK z: 24 lutego 2003 r., sygn. akt: K 28/02, 22 września 2009 r., sygn. akt: P 46107.Wyrok TK 23 października 2007 r., sygn. akt: P 28/07.
Wyrok TK z 14 czerwca 2000 r., sygn. akt: P 3/OO.6 Wyrok TK z 6 stycia 1998 r., sygn. akt: U 15/97.„ Wyrok TK z 9 czerwca 2003 r., sygn. akt: SK 5/03.
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świadczenie wzajemne za składkę uiszczaną — na ubezpieczenie społeczne w razie choroby
i macierzyństwa (ubezpieczenie chorobowe) — do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez tę
osobę i tylko przez tę osobę. U ojca dziecka albo u iimych członków najbliższej rodziny dziecka,
objętych ubezpieczeniem chorobowym, ustawodawca, wprowadzając obowiązek uiszczania składki
na ubezpieczenie chorobowe, wzbudził przekonanie o przysługiwaniu prawa do ochrony
ubezpieczeniowej na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, jakim jest utrata środków
utrzymania wskutek rezygnacji z wykonywania pracy zarobkowej po przejęciu, zamiast matki,
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Prawo to dla części ubezpieczonych jest iluzoryczne,
bowiem uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego nie przysługuje w tych przypadkach, gdy matka
dziecka nie była objęta ubezpieczeniem chorobowym. Występujący w art. 29 ust. 4 Ustawy
warunek podlegania matki dziecka ubezpieczeniu chorobowemu — jak zostało to wcześniej
wyłuszczone — nję ma związku z celem Ustawy i nosi znamiona arbitralności.

Rzeczpospolitą Polską wiąże Konwencja o Prawach Dziecka, umowa międzynarodowa
ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm.).
Wgląd do niektórych przepisów Konwencji pozwoli ocenić, jak dalece art. 29 ust. 4 Ustawy
urzeczywistnia traktatowe zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej.

Konwencja stanowi w art. 18 ust. 1, iż główna odpowiedzialność za wychowanie i rozwój
dziecka spoczywa na rodzicach, a w określonych przypadkach — na opiekunach prawnych. Jak
najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. Kolejny
ustęp (2) art. 18 Konwencji stanowi, że w celu zagwarantowania i popierania zawartych w niej
praw Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym
w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnią
rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi.

Najogólniejsza deklaracja, wyznaczająca cel działań dotyczących dzieci, podejmowanych
przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała
ustawodawcze, została zapisana w art. 3 ust. 1 Konwencji. Celem tym jest najlepsze zabezpieczenie
interesów dziecka. Ponadto, Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki
w takim stopniu, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki
jego rodziców, opiekunów prawnych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki
ustawodawcze oraz administracyjne (art. 3 ust. 2 Konwencji). Wspomagające znaczenie dla
właściwego odczytania norm prawnych wywodzonych z Konwencji ma proklamacja ideowa ujęta
w preambule tegoż aktu. Czytamy w niej, że (...) rodzina jako podstawowa komórka spoleczeńsiwa
oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła wpełnym zakresie wypełniać
swoje obowiązki w społeczeństwie (...)„ a ponadto (...) dziecko dla pełnego i harmonĘjnego rozwoju
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swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia,
miłości i zrozumienia (...). Przytoczone wyjątki z Konwencji prowadzą do spostrzeżenia, iż
społeczność międzynarodowa uznała pierwszeństwo rodziny jako środowiska wychowawczego
dziecka, zaś główna odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka spoczywa przede
wszystkim na rodzicach. Zasadnie można przyjąć, że najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka
przez m.in. ciała ustawodawcze, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Konwencji, będzie polegało na
stworzeniu dziecku gwarancji wychowania w rodzinie wśród osób najbliższych. Rodzina powinna
być instytucją najwłaściwszą dla zapewnienia nowo narodzonemu dziecku ochrony i opieki, a rolą
władzy ustawodawczej powinno być prawne usankcjonowanie tego stanu — w myśl art. 3 ust. 2
Konwencji. Ponadto rodzice oraz opiekunowie prawni mogą oczekiwać od Państw-Stron
Konwencji odpowiedniej pomocy w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z
wychowywaniem dzieci — w celu zagwarantowania i popierania zawartych w niej praw (art. 18 ust.
2 Konwencji).

Z przywołanymi powyżej konwencyjnymi normami prawnymi jest powiązana funkcjonalnie
norma uprawniająca opiekuna dziecka do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Ów zasiłek
rekompensuje środki utrzymania utracone przez pracownika lub osobę wykonującą inną działalność
wskutek rezygnacji z wykonywania pracy zarobkowej w okresie sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem. Zastępując utracone wynagrodzenie albo przychód, zasiłek macierzyński motywuje
rodzica do poświęcania dziecku większej ilości czasu w ciągu doby zamiast przeznaczania go na
pracę zarobkową. Gwarancja otrzymania zasiłku zwalnia rodzica od rozstrzygania trudnego
dylematu, które dobro wybrać: bliskość i budowanie więzi z dzieckiem w najwcześniejszym okresie
życia zamiast przynoszącej środki utrzymania pracy zarobkowej czy ciągłość pracy zarobkowej
częstokroć implikującą konieczność powierzenia opieki nad dzieckiem osobom trzecim.
Przedstawiony dylemat staje się aktualny zwłaszcza po wykorzystaniu przez pracownicę zasiłku
macierzyńskiego za okres co najmniej 14 miesięcy (okres odpowiadający wymiarowi
obowiązkowego urlopowi macierzyńskiemu), gdy następnie pracownica albo pracownik, będący
rodzicami dziecka, mogą zadecydować, czy będą korzystać z pozostałych rodzajów urlopów
związanych z rodzicielstwem.

Uprawnienie do zasiłku macierzyńskiego łagodzi finansowe następstwa, jakie niesie dla
rodzica wykonującego pracę zarobkową rezygnacja z tejże pracy, spowodowana chęcią czy
koniecznością sprawowania całodziennej pieczy nad dzieckiem. W zależności od okresu, na który
przyznawany jest zasiłek (okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres związanego
z rodzicielstwem urlopu danego rodzaju), miesięczna wysokość zasiłku wynosi od 60% do 100%
podstawy wymiaru zasiłku. Gwarancja finansowej rekompensaty środków utrzymania utraconych
wskutek rezygnacji z wykonywania pracy zarobkowej sprawia, że wybór rodzica pomiędzy
sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem a nieprzerywaniem pracy zarobkowej z tego powodu

Strona 7 z 14



staje się wyborem pełniej urzeczywistniającym wolność wyboru człowieka i jego konstytucyjne
prawo do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji). Rodzic uwolniony od troski
o finansowe skutki czasowej rezygnacji z wykonywania pracy zarobkowej zyskuje swobodę
w podjęciu decyzji motywowanej przede wszystkim dobrem dziecka. Powyższe uwagi
wjednakowym stopniu odnoszą się do każdej osoby uprawnionej na podstawie Ustawy do
otrzymania zasiłku macierzyńskiego.

Zderzenie art. 29 ust. 4 Ustawy ze standardami konwencyjnymi pozwoli ocenić, czy
conditiones iuris przyznawania zasiłku macierzyńskiego osobom sprawującym zamiast matki
opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem nie są na tyle restryktywne, by można było zarzucić
ustawodawcy naruszenie art. 3 ust. 1 i 2 Konwencji oraz art. 18 ust. 1 i 2 Konwencji.

W tym miejscu przypomnę, że moje zarzuty wobec art. 29 ust. 4 Ustawy ogniskują się na
dwóch kwestiach:

• Hipoteza normy prawnej zrekonstruowanej na podstawie ww. przepisu, zawężona do
przypadków śmierci matki bądź porzucenia przez nią dziecka, nie obejmuje wszystkich
przypadków, gdy wskutek trwałej przeszkody matka nie jest w stanie osobiście
opiekować się dzieckiem (np. z powodu własnej niepełnosprawności).

• Uzależnienie uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego osoby przejmującej sprawowanie
osobistej opieki nad dzieckiem od podlegania ubezpieczeniu społecznemu zarówno tej
osoby, jak i matki dziecka nie znajduje uzasadnienia w żadnych wartościach
konstytucyjnych i wypacza sens ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa, pozbawiając pewną grupę ubezpieczonych prawa do zasiłku
macierzyńskiego po przejęciu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Wymienione powyżej obostrzenia w przyznawaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego sprawiają, że
osoby najbliższe dziecka (ubezpieczony-ojciec albo iany ubezpieczony członek najbliższej
rodziny), w przypadkach, gdy konieczność przejęcia od matki opieki nad dzieckiem nie następuje
wskutek śmierci matki bądź porzucenia przez nią dziecka lub gdy matka nie jest objęta
ubezpieczeniem w razie choroby i macierzyństwa, są pozbawione pomocy państwa, o której mowa
w art. 18 ust. 2 Konwencji. Ewidentnie wadliwa regulacja zawarta w art. 29 ust. 4 Ustawy stawia te
osoby ubezpieczone przed alternatywą: nie przerywać pracy zarobkowej i powierzyć opiekę nad
dzieckiem osobie trzeciej albo przerwać pracę zarobkową i sprawować osobiście opiekę nad
dzieckiem, nie otrzymując żadnego ekwiwalentu za utracone środki utrzymania (verba legis
wynagrodzenie bądź przychód). Zatem wybór dany ubezpieczonym przez ustawodawcę wyraźnie
zniechęca do sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w przypadkach, gdy czynić tego nie
może matka, eo ipso dzieci tracą opartą na Konwencji gwarancję znajdowania się pod opieką
i wychowania w rodzinie przez rodziców albo inne osoby najbliższe, co uzasadnia pogląd
o niezgodności art. 29 ust. 4 Ustawy z art. 3 ust. 1 Konwencji oraz z art. 3 ust. 2 Konwencji w Zw.
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z art. 18 ust. 1 Konwencji. Realnym skutkiem krytykowanej regulacji prawnej może być —

w przypadkach braku macierzyńskiej opieki — powierzanie dzieci pieczy zastępczej, gdy żadna
z osób najbliższych dziecka nie zrezygnowała z pracy zarobkowej, obawiając się utraty środków
utrzymania. Tak szkodliwa regulacja prawna nie powinna obowiązywać w demokratycznym
państwie prawnym przestrzegającym praw dziecka.

Władzę publiczną w Rzeczpospolitej Polskiej wiążą, oprócz konwencyjnych standardów
ochrony praw dziecka i rodziny, standardy konstytucyjne ustanowione w tej dziedzinie
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jako jej najwyższym prawie (art. 8 ust. 1 Konstytucji).
Wśród norm konstytucyjnych znajduje się spoczywający na państwie obowiązek ochrony
i roztaczania opieki nad małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny, rodziną,
macierzyństwem i rodzicielstwem, będący jedną z podstawowych zasad ustroju państwa polskiego
(art. 18 Konstytucji). Ponadto, państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia
dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza
wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczeg6lnej pomocy ze strony władz publicznych (art. 71
ust. 1 Konstytucji). Zatem na odpowiedź czeka także pytanie, czy art. 29 ust. 4 Ustawy harmonizuje
z przytoczonymi wzorcami konstytucyjnymi.

Spoczywający na państwie obowiązek ochrony i roztaczania opieki m.in. nad rodziną
i rodzicielstwem oznacza nakaz pozytywnych działań umacniających funkcje pełnione przez
rodzinę i wspomaganie jej członków w wypełnianiu zadań elementarnej komórki społecznej oraz
równoczesny zakaz podejmowania działań, które osłabiałyby znaczenie rodziny i rodzicielstwa.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, przepis ten (art. 18 Konstytucji — przyp. własny) nakaząje
natomiast podejmowanie przez państwo takich działań, które umacniają więzi między osobami
tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między
małżonkami8.Jeśli wskutek odmowy przyznania, na podstawie art. 29 ust. 4 Ustawy, zasiłku
macierzyńskiego, o który ubiega się ojciec dziecka lub inny członek najbliższej rodziny dziecka,
osoby te nie mogą czasowo zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej, by móc zamiast matki
osobiście opiekować się dzieckiem, dochodzi do osłabienia więzi emocjonalnych łączących
podopiecznego z najbliższymi, gdy sprawowanie nad nim opieki musi być powierzone obcym
osobom. Niczyjej uwadze nie może umknąć fakt, iż pierwsze lata życia człowieka (a to właśnie ten
okres rozwoju znajduje się pod ochroną prawodawcy przyznającego rodzicom prawo do urlopu
macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego
i urlopu rodzicielskiego) są nie do przecenienia dla ukształtowania trwałych więzi łączących

8 Wyrok TK z 18 maja 2005 r., sygn. akt: K 16/04.
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rodziców z potomstwem. Dla pełnego uzmysłowienia sobie roli rodziny w szczęśliwym
przeżywaniu dzieciństwa wypada przypomnieć, jakie funkcje pełni rodzina.

Franciszek Adamski wyróżnił dwie grupy funkcji rodziny: funkcje istotne i akcydentalne9.
Do funkcji istotnych zaliczył prokreację, socjalizację oraz funkcję miłości, do akcydentalnych —

funkcje: ekonomiczną, opiekuńczą, stratyfikacyjną, rekreacyjną, religijną, integracyjną. Wszystkie
wymienione funkcje są realizowane poprzez szereg działań i oddziaływań. Wśród nich znajduje się
utrzymywanie ciągłości biologicznej społeczeństwa (prokreacja i powiązana z nią troska o życie
i zdrowie niesamodzielnego potomstwa) oraz przekazywanie każdemu nowemu pokoleniu
dziedzictwa kulturowego, zdefiniowane przez Autora jako wprowadzanie młodych pokoleń
w normy życia zbiorowego, w elementarne wartości kultury ludzkiej. Proces przekazywania
wartości kulturowych zaczyna się od najwcześniejszego okresu życia dziecka i dokonuje się
jednocześnie w sferze biologiczno-popędowej, psychiczno-uczuciowej, społeczno-kulturowej
i świadomościowo-moralnej.

W sferze biologiczno-popędowej rodzina wyznacza ksztah osobowości dziecka przez
niesienie mu opieki i pomocy materialnej od pierwszych chwil jego życia aż do momentu
usamodzielnienia się. W toku zaspokajania potrzeb materialnych dziecka kształtowane jest
jednocześnie poczucie więzi biologicznych i gospodarczych między nim a rodzicami.

W sferze psychiczno-uczuciowej następuje oddziaływanie na psychikę dziecka, wynikające
z rodzicielskiej miłości i opiekuńczości. Więzi emocjonalne, łączące dziecko z rodziną, nawiązują
się i umacniają. Zaspokojenie w tym czasie i wcześniejsze rozwinięcie potrzeb uczuciowych
dziecka wpływa na jego późniejsze przystosowanie społeczne. Dziecko, uzewnętrzniając te
potrzeby uczuciowe względem rodziców jako ich pierwszych i naturalnych adresatów, zwierzając
się, okazując zaufanie, szukając rady i pomocy, wyrażając swe obawy i niepokoje, kształtuje własną
umiejętność przystosowania się do uznanych społecznie norm i wzorców zachowań w okresie
dorastania i dorosłości.

W sferze społeczno-kulturowej rodzina stanowi dla dziecka formę życia społecznego
opartego na współpracy i współdziałaniu, poszanowaniu praw drugich, wyrzeczeniu i ofiarności.
Rodzina jest zatem środowiskiem decydującym o tym, w jakiej formie dokona się późniejsze
wejście człowieka w społeczeństwo. Rodzina, stanowiąca swego rodzaju odbicie szerszego
społeczeństwa m.in. z powodu obowiązywania w niej określonych reguł postępowania, modeli,
krzewienia określonych wartości, stanowiąc swoisty pomost łączący człowieka ze społeczeństwem,
pozwala mu na bezkonfiiktowe włączenie się w życie ogółu przez uzgadnianie swych dążeń
jednostkowych, osobistych ze społecznymi.

Franciszek Adamski, Rodzina. Wymiar spoleczno-kulrurowy, Kraków 2002, s. 37 i n.
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W sferze świadomościowo-moralnej oddziaływanie socjalizacyjne rodziny polega na
ukierunkowaniu moralnym, które wyraża się w znajomości i internalizacji norm. Proces rozwoju
moralnego dziecka polega na zaznajamianiu się z normami, regułami i zasadami moralnymi, które —

chociaż ogólne w swej treści — są konkretyzowane przez oddziaływanie rodziców na dziecko.
Warto przytoczyć w całości ten fragment publikacji, w którym została ujęta kwintesencja
świadomościowo-moralnego oddziaływania socjalizacyjnego rodziny:

Rodzice uosabiają dla dzieci jedynie słuszne wzory postępowania, najwyższe wartości — i podwpływem tych wartości kształtują się ich pojęcia etyczne, a także religijne. Normy moralne rodziców
zazwyczaj decydują o późniejszej postawie życiowej dziecka. Systemy wartości reprezentowane przez
rodziców stanowią dla dzieci swoisty kodeks norm, określających, co dobre, a co złe, co wolno, a czego nienależy czynić. Rodzice są więc wzorem zachowań moralnych, ważnym dla dziecka szczególniew pierwszych latach jego życia, zanim inne modele nie zawładną jego świadomością. Ale nawet wówczas,gdy ów zewnętrzny, pozarodzinny wpływ (szkoła, otoczenie koleżeńskie, środki masowego przekazu)
zacznie wypierać wpływ rodziny, dominować nad wpływem rodziny, ukształtowane w rodzinie zrębymoralności, sumienia, rodzinny system wartości stanowić będą siłę zatrzymującą lub przepuszczającą tenowe normy i wartości, niejednokrotnie przeciwstawne rodzinnym.

Uważam, że konstytucyjna ochrona rodziny i rodzicielstwa polega na stworzeniu przez
państwo optymalnych warunków do spełniania przez rodzinę ww. funkcji i poszanowania
odpowiedzialnej roli rodziców, którzy — złączeni z potomstwem w tzw. rodzinie nuklearnej — są
wykonawcami zadali stawianych rodzinie. Przy takim rozumieniu art. 18 Konstytucji, należy uznać
za niezgodne z ustawą zasadniczą te przepisy hierarchicznie niższych aktów prawnych, których
skutkiem jest ograniczanie osobistej styczności rodziców lub innych członków najbliższej rodziny —

z dzieckiem. Zatem art. 29 ust. 4 Ustawy jest niezgodny z art. 18 Konstytucji, bowiem arbitralne
wprowadzenie warunku, by matka dziecka była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby
i macierzyństwa, utrudnia ubezpieczonym-ojcom albo innym ubezpieczonym członkom najbliższej
rodziny dziecka rezygnację z wykonywania pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki
nad dzieckiem.

Przy dekodowaniu normy konstytucyjnej wysłowionej w art. 71 ust. I Konstytucji użyteczne
okazać się mogą wypowiedzi judykatury dotyczące art. 69 Konstytucji, bowiem oba przepisy
wykazują wzajemne podobieństwo: odsyłając do ustawodawstwa zwykłego, nie kształtują
konkretnych praw podmiotowych jednostek, lecz wytyczają kierunki polityki społecznej
i gospodarczej państwa, nakazując uwzględnianie dobra rodziny i zapewnienie osłony socjalnej
rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach, a w przypadku osób niepełnosprawnych —

nakazując udzielanie pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz
komunikacji społecznej. Artykuł 69 Konstytucji jest w orzecznictwie trybunalskim rozumiany jako
przepis zobowiązujący władzę publiczną do wykreowania mechanizmu realizacji zadań
wskazanych w tym przepisie. Mechanizm ten musi zapewniać efektywne osiągnięcie celu”°.

10 Pogląd wyrażony przez TK w wyroku z 23 października 2007 r., sygn. akt: P 28/07, powtórzony w wyroku TKz 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P41/09.

Strona 11 z 14



W wypowiedziach Trybunału na temat wykładni art. 71 ust. I Konstytucji podkreśla się, że —

inaczej niż osoby niepełnosprawne — rodziny w trudnej sytuacji materialnej i społecznej mają prawo
do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”. Zatem do niezgodności ze wzorcem
konstytucyjnym zachodzić może dojść wtedy, gdy ustawodawca wprowadzi przepis udaremniający
osiągnięcie celu określonego w art. 71 ust. 1 Konstytucji lub zakres przyznanej pomocy nie okaże
się szczególny.

Artykuł 29 ust. 4 Ustawy niewątpliwie dotyczy rodzin w trudnej sytuacji społecznej, gdyż
W jego hipotezie mieszczą się przypadki utraty przez dziecko matczynej opieki. Jeśli utrata opieki
nastąpiła wskutek śmierci matki, dochodzi do zdekompletowania składu osobowego rodziny, więc
rodzina staje się rodziną niepełną i jako taka będzie uznana bezpośrednio na podstawie art. 71 ust. 1
Konstytucji za rodzinę w trudnej sytuacji społecznej, bowiem przywołany przepis zalicza expressis
yerbis rodziny niepełne do rodzin w trudnej sytuacji społecznej. Brak obecności matki w życiu
dziecka powoduje, że drugi z rodziców albo inna osoba z najbliższej rodziny przejmuje
sprawowanie opieki nad dzieckiem, łącząc rolę opiekuna, wychowawcy i dostarczyciela środków
utrzymania. W tej trudnej sytuacji społecznej rodzina może oczekiwać, że uzyska pomoc od
państwa i rzeczywiście, pomoc taka została przewidziana poprzez przyznanie prawa do zasiłku
macierzyńskiego ubezpieczonym ojcom albo innym członkom najbliższej rodziny dziecka
w przypadkach, gdy matka dziecka była również ubezpieczona. W tym przypadku ustawodawca
pozytywnie zrealizował nakaz konstytucyjny. Jednakże w przypadkach, gdy matka dziecka nie była
objęta ubezpieczeniem, pozostalym ubezpieczonym członkom rodziny nie należy się zasiłek
macierzyński. Tę regulację należy ocenić krytycznie jako pozbawiającą pomocy rodzinę znajdującą
się w trudnej sytuacji społecznej i udaremniającą osiągnięcie celu określonego w art. 71 ust. 1
Konstytucji, a zatem niezgodną z tym przepisem. Możliwa jest także rozszerzona kwalifikacja
prawna wzorca konstytucyjnego; art. 2 w zw. z art. 71 ust. I Konstytucji, bowiem wskutek
naruszenia zasad prawidłowej legislacji, poprzez wprowadzenie warunku sprzecznego z rafio legis
Ustawy, pewna grupa rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej została
pozbawiona pomocy.

Omawiając nałożony na państwo nakaz uwzględniania dobra rodziny w polityce społecznej
i gospodarczej, skonkretyzowany w nazwanym w Konstytucji prawie rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej i społecznej do otrzymania szczególnej pomocy ze strony władz
publicznych, wypada zauważyć, że zakres zastosowania art. 29 ust. 4 Ustawy jest zbyt wąski, gdyż
obejmuje tylko część przypadków utraty przez dziecko macierzyńskiej opieki, tj. wskutek śmierci
albo porzucenia dziecka przez matkę. Zgłoszona Rzecznikowi Praw Dziecka sprawa matki, kobiety
niepełnosprawnej, której stan zdrowia uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem

Wyrok TK z 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt: P 4U09.
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i rodzi konieczność przejęcia tej opieki przez innego członka rodziny, uzasadnia przekonanie, że
mogą zdarzyć się przypadki, gdy mimo fizycznej obecności matki przy dziecku nie może ona
z powodu trwałej przeszkody wykonywać zadań rodzicielskich. Sądzę, że art. 29 ust. 4 Ustawy
powinien znajdować zastosowanie we wszelkich przypadkach, gdy z powodu takiej trwałej
przeszkody inni ubezpieczeni członkowie rodziny rezygnują z pracy zarobkowej w celu
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Na tle dotychczasowych rozważań i analiz pojawia się także spostrzeżenie o możliwej
niezgodności art. 29 ust. 4 Ustawy z konstytucyjną zasadą równości wyrażoną w art. 32
ust. 1 Konstytucji. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjęło się rozumienie tej zasady
w taki sposób, że wszyscy adresaci norm prawnych, charakteryzujący się w równym stopniu daną
cechą istotną, mają być traktowani równo12,zaś nierówne potraktowanie podmiotów przynależnych
do tej samej klasy oznacza, że doszło do wprowadzenia zróżnicowania. Jeśli wprowadzone
zróżnicowanie nie znajduje usprawiedliwienia w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą
treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, nie służy realizacji tego celu, nie
spełnia wymogu proporcjonalności i nie pozostaje w związku z innymi wartościami, zasadami czy
normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne potraktowanie podmiotów podobnych, to
może ono zostać uznane za naruszające konstytucyjną zasadę równości13.

Adresatami normy prawnej wywiedzionej z art. 29 ust. 4 Ustawy, uprawniającej do zasiłku
macierzyńskiego, są ubezpieczeni ojcowie bądź inni ubezpieczeni członkowie najbliższej rodziny,
jeśli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad
dzieckiem, gdy matka dziecka zmarła bądź porzuciła dziecko. Przywołany przepis uzależnia
przyznanie prawa do zasiłku od posiadania przez matkę statusu osoby ubezpieczonej, a zatem owa
norma wprowadza de facto rozróżnienie wśród jej adresatów, bowiem wyróżnia klasę
ubezpieczonych ojców bądź innych ubezpieczonych członków najbliższej rodziny, którzy
przejmują opiekę nad dzieckiem zamiast ubezpieczonej-matki dziecka i w konsekwencji są
uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego oraz klasę takich samych osób, które przejmują opiekę nad
dzieckiem zamiast matki nieobjętej ubezpieczeniem społecznym i które z tego powodu nie są
uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Ewidentną istotną cechą wspólną jednostek należących do
obu wyróżnionych klas jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu w razie choroby
i macierzyństwa oraz rezygnacja z wykonywania pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej
opieki nad dzieckiem. Owa cecha uzasadnia równe traktowanie tych podmiotów — bez odstępstw na
niekorzyść tych, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem pochodzącym od matki nieobjętej
ubezpieczeniem społecznym. Wcześniej, przy omawianiu zarzutu naruszenia zasady przyzwoitej
legislacji, zostało wykazane, że warunek podlegania matki dziecka ubezpieczeniu społecznemu jest

12 Orzeczenie TK z 9 marea 1988 r., sygn. akt: U 7/87, wyrok TK z 22 lutego 2005 r., sygn. akt: K 10/04.„ Wyrok TK z 23 listopada 2010 r., sygn. akt: K 5/10, i przywołane tam orzecznictwo.
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sprzeczny z ratio legis Ustawy, której cel stanowi zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej każdej
osobie uiszczającej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych składki na własne ubezpieczenie
chorobowe. Uznać zatem należy, iż wprowadzone przez ustawodawcę kryterium różnicujące nie
znajduje żadnego usprawiedliwienia, a zatem art. 29 ust. 4 Ustawy jest niezgodny z art. 32 ust. I
Konstytucji.

Przytoczone argumenty potwierdzają, że art. 29 ust. 4 Ustawy jest niezgodny z art. 2
(względnie: z art. 2 W ZW. Z art. 71 ust. 1), art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. I Konstytucji, a także
z art. 3 ust. 1 oraz z art. 3 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. I Konwencji o prawach dziecka, uzależniając
prawo do zasiłku macierzyńskiego od posiadania przez matkę dziecka statusu osoby ubezpieczonej.

Ponadto dostrzegam potrzebę szerszego rozwinięcia w Ustawie, w drodze realizowania
polityki społecznej i gospodarczej — zgodnie z art. 71 ust. 1 Konstytucji — zakresu pomocy
świadczonej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Optymalnym
rozwiązaniem byłoby poszerzenie zakresu zastosowania art. 29 ust. 4 Ustawy o wszystkie trwałe
przeszkody w sprawowaniu przez matkę osobistej opieki nad dzieckiem, aby ów przepis obejmował
np. niepełnosprawność kobiety jako przyczynę niemożności sprawowania funkcji rodzicielskich
(w szczególności — opiekuńczych).

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie
Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 392, z późn. zm.) w zw. z * 6 uchwały Nr 49 Rady
Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. — Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221,
z późn. zm.) proszę Pana Ministra o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu uniezależnienia
prawa osób innych niż matka dziecka, uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego na podstawie
art. 29 ust. 4 Ustawy, od posiadania przez matkę statusu osoby ubezpieczonej w razie choroby
i macierzyństwa. Proszę również o uwzględnienie postulatu rozszerzenia zakresu zastosowania
art. 29 ust. 4 Ustawy o wszystkie trwałe przeszkody w sprawowaniu przez matkę osobistej opieki
nad dzieckiem, aby ów przepis obejmował np. niepełnosprawność kobiety jako przyczynę
niemożności sprawowania funkcji rodzicielskich.
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MINISTER Warszawa, dnia stycznia 2014 r.
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DUS/071-86-ES/13

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

WL L /

W związku z wystąpieniem z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: ZSS/5(]0/33/2013/JZ,
w sprawie wprowadzenia zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia

społecznego w razie choroby i macierzyństwa w kierunku rozszerzenia zakresu przypadków,
w których do zasiłku macierzyńskiego uprawniony byłby ojciec dziecka uprzejmie informuję,
że poruszone zagadnienie wymaga analizy zarówno w aspekcie finansowym jak i prawno-
legislacyjnym. Istotna jest również kwestia zapewnienia w ramach Kodeksu Pracy urlopu
macierzyńskiego i rodzicielskiego, bowiem bez urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego
pracownik nie może korzystać z zasiłku macierzyńskiego.

Pragnę poinformować, że w najbliższym czasie zostanie skierowany do uzgodnień
i konsultacji projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw opracowany
przez Rządowe Centrum Legislacji na podstawie przyjętych przez Rząd założeń. a dotyczący
głównie elektronizacji wystawiania i przekazywania zwolnień lekarskich.

Deklaruję, że powyższy projekt prześlę do konsultacji również Panu Rzecznikowi
w celu umożliwienia zgłoszenia uwag i propozycji konkretnych rozwiązań legislacyjnych.

M I N I S T E
z

Ii

Marek Buciur





Warszawa, kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/50019/2014/JZ
(w odp. należy podać nr sprawy)

Pani
Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej

dotyczy pisma znak
DSR-W-053-82-1-TW/14

od rodziców samotnie wychowujących dzieci otrzymuję prośby o zbadanie prawidłowości
rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniach administracyjnych, których przedmiot stanowi
ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, przywoływanej dalej
jako „zapomoga”. Podstawę normatywną orzekania o prawie do zapomogi stanowi m.in. art. 15b
ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. z 2013 r.: Dz.U.
poz. 1456), przywolywanej dalej jako „u.ś.r.”, określający przesłanki, których spełnienie warunkuje
przyznanie świadczenia wnioskodawcy.

Autorzy kierowanych do mnie listów — rodzice samotnie wychowujący dzieci — skarżą się, że
realizatorzy świadczeń rodzinnych (verba legis: „organy właściwe”, tj. organy administracji
orzekające o prawie do świadczeń rodzinnych) uznają za członka rodziny także tego rodzica, który
nie uczestniczy w wychowaniu dziecka. Konsekwencją tego zapatrywania jest zaliczanie do
dochodów rodziny również dochodów osiąganych przez rodzica niewychowującego swojego
dziecka, co może skutkować zwiększenie przypadającego na osobę dochodu rodziny, przekroczenie
przypadającej na członka rodziny kwoty dochodu stanowiącej ustawowe kryterium przyznania
zapomogi, a w rezultacie — odmowę jej przyznania. Skutkiem odmowy przedstawienia przez
wnioskodawcę zaświadczenia lub oświadczenia rodzica niewychowującego swojego dziecka
o osiągniętym dochodzie i składkach odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne jest — zgodnie
z art. 24a ust. 2 u.ś.r. — pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.



Badając akta postępowań administracyjnych, wszczętych na wniosek osób ubiegających się
o przyznanie zapomogi, zauważyłem, że wnioskodawcy dołączają do akt kopię zamieszczonego na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnienia z 6 lutego 2013 r. na
temat warunków prawnych otrzymania zapomogi” (wyjaśnienia zostały zamieszczone w związku
z artykułem prasowym Pani Michaliny Topolewskiej pt. „Dochód rodziców potrzebny do
becikowego”, Gazeta Prawna, 5 lutego 2013 r.). Konkluzja wyjaśnień brzmi: W syźuacji, kiedy
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, o której stanowi art. ]5b ustawy
o świadczeniach rodzinnych, występuje osoba, którajest osobą samotnie wychowującq dziecko (bez
względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcostwa dziecka,) nie ynzaga się wpisania drugiego rodzica
do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.,, becikowego „) lub
zasądzenia alimentów na rzecz dziecka. Dostrzegłem również, że do analizowanych akt postępowań
administracyjnych dołączana jest — przez różnych wnioskodawców — kopia pisma z 23 stycznia
2014 r., znak: DSR-Iy-053-82-l-TW/14, skierowanego przez Panią Minister do Pana Jacka
Kozłowskiego, Wojewody Mazowieckiego. Okolicznością sporządzenia powyższego pisma była
skarga Pani Agnieszki M. wniesiona do MPiPS na sposób rozpoznania przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w P. wniosku o przyznanie zapomogi. W piśmie Pani Minister została wiernie
powtórzona konkluzja ujęta w zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa wcześniejszym
wyjaśnieniu-odpowiedzi na artykuł z Gazety Prawnej. Nadmieniam, że strony postępowań
administracyjnych — osoby wnioskujące o ustalenie prawa do zapomogi — wskazują na obydwa
urzędowe stanowiska i traktują je jako argument przemawiający za słusznością tezy, iż do składu
rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko nie zalicza się drugie z rodziców dziecka (rodzic
niewychowujący dziecka), a zatem nie ma potrzeby wymieniania go jako członka rodziny we
wniosku o ustalenie prawa do zapomogi. Przypuszczam, że dokonana w MPiPS wykładnia
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, znajdująca swój wyraz w komunikacie
zamieszczonym w internecie oraz w piśmie do Wojewody Mazowieckiego, może być nadal
rozpowszechniana i stanowić oparcie dla określonego rozumienia warunków przyznawania
zapomogi.

W przedmiotowym piśmie z 23 stycznia 2014 r. wyraziła Pani Minister pogląd, iż w postępowaniu
o ustalenie prawa do zapomogi, zainicjowanym na wniosek osoby samotnie wychowującej dziecko,
ani wpisanie „drugiego rodzica” do składu rodziny, ani wykazanie faktu zasądzenia od tegoż
rodzica alimentów na rzecz dziecka, nie jest konieczne do uzyskania zapomogi. Jako podstawę
prawną swego zapatrywania podała Pani Minister, iż w tym wypadku art. 7 pkt 5 u.ś.r. nie znajduje
zastosowania. Uważam, że powyższa argumentacja jurydyczna jest niepełna w części

Do tekstu wyjaśnień prowadzi odnośnik: http://www.mDips.aoy.n1Ida-mediow/sprostowania-i-

becikowego-azeta-irawna-5-Iuteo-2D2r-.htm1.
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uzasadniającej tezę, iż wpisanie drugiego z rodziców do składu rodziny nie jest konieczne do
uzyskania zapomogi.

Zgodnie z art. 7 pkt 5 u.ś.r. zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej
dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba
że: a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; b) ojciec dziecka jest nieznany; c) powództwo
o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone; d) sąd
zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowiązał do drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Nie
budzi wątpliwości, że powyższy przepis stosuje się wprost do zasiłku rodzinnego, będącego jednym
z czterech rodzajów świadczeń rodzinnych, do których zalicza się ponadto pozostałe trzy ich
rodzaje: świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie
pielęgnacyjne), zapomogę wypłacaną przez gminy na podstawie art. 22a u.ś.r. oraz jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (por. art. 2 pkt 1 u.ś.r.). Zapomoga stanowi zatem
świadczenie rodzinne odrębne od zasiłku rodzinnego, zaś reżim ustalania doń prawa został
określony w art. I Sb u.ś.r., toteż do ustalania prawa do zapomogi prima facje nie znajduje
zastosowania art. 7 u.ś.r., odnoszący się wyłącznie do zasiłku rodzinnego. W konsekwencji można
zaaprobować pogląd Pani Minister, że ubiegająca się o zapomogę osoba samotnie wychowująca
dziecko nie musi wykazywać, że zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od
jego rodzica, chociaż dopuszczalna jest także odmienna, konkurencyjna, wykładnia rozszerzająca
art. 7 u.ś.r.

Punktem wyj ścia wykładni rozszerzaj ącej byłoby spostrzeżenie, iż zapomoga oraz zasiłek rodzinny
są świadczeniami podobnymi pod względem właściwości podmiotów uprawnionych do ich
otrzymania oraz warunków nabywania prawa do tych świadczeń. Podobieństwo obu świadczeń
wyraźnie ujawniło się wraz z wprowadzeniem kryterium dochodu rodziny, nieprzekraczającego
w przeliczeniu na osobę kwoty 1.922,00 zł, warunkującego przyznanie prawa do zapomogi (art. I Sb
ust. 2 zd. 1 u.ś.r.). Dodatkowo ustawodawca postanowił, że do ustalania prawa do zapomogi
znajdują zastosowanie stosowane odpowiednio przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 u.ś.r., czyli
przepisy regulujące sposób ustalania dochodu rodziny osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku
rodzinnego. Stwierdziwszy w akcie prawnym (u.ś.r.) brak wyraźnie wysłowionej regulacji
przyznawania zapomogi osobom samotnie wychowującym dziecko, można poprzez analogiae legis
uzupełnić tę lukę, wnioskując z podobieństwa sytuacji osoby samotnie wychowującej dziecko
ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz sytuacji takiej osoby ubiegającej się o zapomogę
(wnioskowanie a simili), iż art. 7 pkt 5 u.ś.r. stosuje się także do zapomogi, toteż jej otrzymanie
przez osobę samotnie wychowującą dziecko zależy od wykazania zasądzenia świadczenia
alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica. Spełnienie tego wymagania nie jest konieczne,
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gdy zachodzą, określone w art. 7 pkt 5 lit. a-d u.ś.r., przeszkody uniemożliwiające zasądzenie
świadczeń alimentacyjnych.

Zaprezentowana powyżej wykładnia art. 7 pkt S u.ś.r., uzasadniająca m.in. tezę o ewentualnym
zastosowaniu przywołanego przepisu do ustalania prawa do zapomogi, nadal nie rozstrzyga kwestii,
czy przy ustalaniu tego prawa w dochodzie rodziny osoby samotnie wychowującej dziecko należy
uwzględnić dochód niewychowującego dziecka drugiego z rodziców. Kwestia ta stała się aktualna
po wprowadzeniu do u.ś.r. kryterium dochodu rodziny, którego nieprzekroczenie stanowi
przesłankę przyznania zapomogi.

Do 31 grudnia 2012 r. zapomoga przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu
albo opiekunowi faktycznemu dziecka — niezależnie od wysokości dochodów. Pierwszego stycznia
2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. poz. 1255), która znowelizowała art. 15 ust. 2 u.ś.r. Po nowelizacji przepis ten
uzyskał brzmienie: Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prm4”nemu albo opiekunowifaktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1.922,00 zł. Przepisy art. 5 ust. 4-4b, 7-9 i 11 stosuje się odpowiednio.
Bezpośrednim skutkiem nowelizacji stało się rozszerzenie zakresu czynności w postępowaniu
administracyjnym, toczącym się w przedmiocie ustalenia prawa do zapomogi, o badanie dochodu
rodziny wnioskodawcy. Gdy wniosek pochodzi od osoby samotnie wychowującej dziecko, wyłania
się konieczność ustalenia, czy do rodziny wnioskodawcy zalicza się niewychowujący dziecka drugi
z jego rodziców. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 16 u.ś.r. pod pojęciem rodziny należy
rozumieć odpot”iednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia,
a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymzjqce się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy; do członków rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
a także pełnoletniego dziecku posiadającego własne dziecko. Zatem literalnie rzecz biorąc,
członkami rodziny są oboje rodzice dziecka bez względu na fakt, czy jedno z nich jest osobą
samotnie wychowującą dziecko. Taka wykładnia przeważa w stanowiskach zajmowanych przez
realizatorów świadczeń rodzinnych, którzy, w konsekwencji, żądają od osób samotnie
wychowujących dziecko przedstawienia zaświadczeń lub oświadczeń pochodzących od rodzica
riiewychowującego dziecka o osiągniętym dochodzie i składkach odprowadzonych na
ubezpieczenie zdrowotne — pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie
zapomogi.
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Przekonującego i należycie uzasadnionego stanowiska w powyższej kwestii trudno także doszukać
się w orzecznictwie sądowym. Wprawdzie w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 21 lutego 2008 r., wydanego w sprawie oznaczonej sygn.: I OSK 672/07,
został sformułowany pogląd, iż możliwość uwzględnienia dochodu „tylqcznie jednego rodzica
odnosi się tylko do okoliczności, kiedy dziecko wycho”ywane jest przez osobę samotną
w rozumieniu art. 3 pkt 1 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych i wówczas do ogólnego dochodu
rodziny wlicza się należne dzieciom alimenty drugiego z rodziców niepozostającego w związku
malżeńskim z matką/ojcem dziecka, a nie wlicza się jego calościotych dochodów, lecz pogląd ten
nie został poparty żadną normą prawną, wcześniejszym orzecznictwem, poglądami doktryny czy
wywodem, odzwierciedlającym wnioskowanie prawnicze Sądu prowadzące do postawionej tezy.
Ponadto, w kulturze prawa stanowionego orzecznictwo sądowe nie stanowi konstytucyjnego źródła
prawa.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) proszę Panią Minister o wyjaśnienie i uzupełnienie argumentacji
prawnej na poparcie stanowiska wyrażonego — w skierowanym do Wojewody Mazowieckiego
piśmie z 23 stycznia 2014 r., znak: DSR-Iy-053-82-1-TW/14 — w kwestii braku wymogu wpisania
danych drugiego z rodziców do wniosku o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka.

Y L-W
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Warszawa, maja 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500!14/20 I 4/JZ
(w odp, należy podać nr sprawy)

Pan
Zbigniew Derdziuk
Prezes
Zakładu Ubezpieczeń Spo lecznych

:

niniejsze wystąpienie stanowi e1 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o właściwą wykładnię art.
29 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159), przy\yolywanej dalej jako
Ustawa, regulującego przesłanki przyznawania zasiłku macierzyńskiego osobom przejmującym
opiekę nad dzieckiem w przypadku śmierci matki łub porzucenia przez nią dziecka. Zgłaszane
Rzecznikowi przypadki odmowy ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego dla osób, które
przejęły sprawowanie opieki nad dzieckiem w przypadkach niemożności jej sprawowania przez
matkę, prowadzą do wniosku, że wykładnia przywołanego przepisu nie uwzględnia słusznego
interesu osoby ubiegającej się o świadczenie macierzyńskie, ani tym bardziej nie uwzględnia dobra
dziecka, któremu może być zapewniona osobista opieka najbliższego członka rodziny za cenę
świadczenia macierzyńskiego.

Najświeższym wymownym przykładem krzywdzącej wykładni art. 29 ust. 4 Ustawy jest
nagłośniony w mediach przypadek Pana Daniela A. z L., ojca pięciorga dzieci, którego małżonka
zmarła podczas porodu, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
odmówił przyznania ubezpieczonemu-ojcu nowo narodzonego dziecka zasiłku macierzyńskiego
z tego powodu, że matka dziecka nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby
i macierzyństwa.

Przepis art. 29 ust. 4 Ustawy stanowi, iż W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią
dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu
członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu



sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Moim zdaniem unormowanie to wprowadza niczym
nieuzasadnione ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w uzyskaniu prawa do zasiłku
macierzyńskiego przez osobę przejmującą od matki sprawowanie osobistej opieki naci dzieckiem.
Po pierwsze, uważam, że wymóg objęcia ubezpieczeniem społecznym zarówno matki dziecka, jak
i osoby przejmującej od niej sprawowanie opieki jest nadmiemy, zbyteczny i nieuzasadniony
konstrukcją ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Po drugie, ograniczenie
możliwości przeniesienia uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego na inne osoby tylko do
przypadków śmierci matki bądź porzucenia przez nią dziecka nie obejmuje wielu doniosłych
społecznie przypadków niemożności sprawowania przez matkę osobistej opieki nad dzieckiem
(przytoczyć można chociażby przyczyny zdrowotne, np. niepełnosprawność).

Powyższe spostrzeżenia prowadzą do konstatacji, iż art. 29 ust. 4 Ustawy jest niezgodny z art. 2
(względnie: z art. 2 w zw. z art. 71 ust. 1), art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 ust. 1 Konstytucji, a także
z art. 3 ust. I oraz z art. 3 ust. 2 w Zw. Z art. 18 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, uzależniając
prawo do zasiłku macierzyńskiego od posiadania przez matkę dziecka statusu osoby ubezpieczonej.

Swoim wątpliwościom co do zgodności komentowanego przepisu z wzorcami konstytucyjnymi
oraz konwencyjnymi dałem wyraz w skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
wystąpieniu z 19 grudnia 2013 r.”, a w opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa zaproponowałem rozszerzenie zakresu zastosowania
normy na wszystkie przypadki trwałej przeszkody w osobistym sprawowaniu przez matkę opieki
nad dzieckiem oraz postulowałem, by w tych przypadkach przyznanie zasiłku macierzyńskiego
było uniezależnione od posiadania tytułu ubezpieczenia przez matkę i osobę przejmującą opiekę
nad dzieckiem2.

Dostrzegłszy słuszność argumentacji przemawiającej za rozszerzającą wykładnią art. 29 ust. 4
Ustawy, zgłosiłem udział Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu toczącym się przed Sądem
Okręgowym we Wrocławiu LX Wydział Ubezpieczeń Społecznych w sprawie apelacji od wyroku
wydanego na skutek odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odmawiającej prawa
do zasilku macierzyńskiego3.W wyroku z 20 lutego 2014 r. Sąd uchylił zaskarżone orzeczenia
i przyznał prawo do zasiłku macierzyńskiego ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który przejął
sprawowanie opieki nad dzieckiem od niepełnosprawnej matki, nie objętej ubezpieczeniem
społecznym w razie choroby i macierzyństwa. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził:

(...) przedmiotowy przepis art. 29 ust. 4 cytowanej ustawy jest nieproporcjonalny do wymiaru
świadczeń przysługujących uprawnionemu do świadczenia, stwarzający bariery w realizacji

Http://www.brpd.goy.pI/wystapienial2O I 3_I 2_J 9%2Owystapienie%2Odo%2Ompips.pdf2 Http://www.mpips.oy.DUdownloadigf/mpips/pl/defaultopisy/7983J3/ I /Rzecznik%2OPraw%2oDziecka.pdf.
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uprawnień jednostek poprzez kreowanie ograniczeń nieznajdujących uzasadnienia w potrzebie
ochrony określonej wartości i niesłużący regulacji prawnej. Wymaganie uzależniające wypłatę
zasiłku od tego, by ubezpieczeniem społecznym była objęta matka dziecka, jak I osoba sprawująca
osobistą nad nim opiekę, należało uznać za arbitralne działania ustawodawcy, nie znajdujące
uzasadnienia ani w wartościach konstytucyjnych, ani w celu ustawy o świadczeniach pieniężnych
w razie choroby i macierzyństwa. Powyższe rozważania Sądu prowadzą do jednoznacznej konkluzji,
że przedmiotowy art. 29 ust. 4 Ustawy zasiłkowej narusza konstytucyjna zasadę równości wobec
prawa. Adresaci normy zawartej w art. 29 ust. 4 Ustawy zasiłkowej to ubezpieczeni ojcowie, bądź
ubezpieczeni ezłonkow je naj bi iższej rodziny, którzy świadczen je macierzyńskie otrzymują
wyłącznie przy podleganiu ubezpieczeniu przez matkę dziecka. W tym miejscu zachodzi nierówność
pomiędzy ojcem dziecka, którego matka jest ubezpieczona, bądź nie.

Zatem na podstawie art. I 1 ust. I ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) zwracam się do Pana Prezesa o upowszechnienie w podległej
instytucji takiej wykładni art. 29 ust. 4 Ustawy, która najpełniej realizowałaby postanowienia
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konwencji o prawach dziecka, a na podstawie art. lOa ust I
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka w zw. z art. 83a ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) proszę
o rozważenie możliwości zmiany decyzji ZUS Oddział w Gorzowie Wielkopolskim wydanej
w sprawie Pana Daniela A. z L.4 i przyznanie wnioskodawcy świadczenia macierzyńskiego.

LL

t/i)

Do wiadomości:
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Sygnatura akt: IX Ua 140113.
Decyzja z 17 kwietnia 2014 r., znak: 110000/603/MW/6879,2014•ZASW/A-22.
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Z(J PREZES
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Warszawa, dnia 3() maja 2014 r.
992800/601/581/20 14/WiN/4

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemyslowa 30/32
OO-450 Warszawa

Szanowny Panie Rzeczniku,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 13 maja 2014 r. nr sprawy ZSS/500/14/2014/JZ
dotyczące przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego p. „ uprzejmie
informuję.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod obrady Komitetu
Stałego Rady Ministrów skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. w którym
zamieszczone zostały przepisy umożliwiające pobieranie zasiłku macierzyńskiego przez
ubezpieczonego ojca dziecka w przypadku zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka, bez
względu na fakt jej ubezpieczenia. Projektowana zmiana zawiera również przepis przejściowy
przewidujący, że ubezpieczony, który w dniu jej wejścia w życie spełnia warunki do wypłaty
zasiłku macierzyńskiego, ma prawo do tego zasiłku również za okres przed dniem wejścia w
życie ustawy, od dnia zaistnienia przesłanek uprawniających do tego zasiłku.

W przypadku pana
— zgodnie z Pana sugestią oraz po uzgodnieniu

z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej — zastosowano wykładnię art. 29 ustawy z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (tekst jednolity; Dz. U. z 2014 r. poz. 159), wynikającą z projektowanego
brzmienia tego przepisu. W związku z tym, Oddział ZUS w

- podjął wypłatę
zasiłku macierzyńskiego.

(1OiL)J1 a.,LL€M-
up. rezesa Zakładu

EIŻ lej Łopacińs



Warszawa, Z,Q maja 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSSI500/1 5,20 14/JZ
(w odp. należy podać nr sprawy)

Pan
prof. dr hab. Roman Hauser
Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego

do Rzecznika Praw Dzieck napływają apele od rodziców ubiegających się o zasiłek rodzinny

z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Autorzy listów skarżą się na wątpliwości, jakie rodzi wykładnia art. 10 ustawy z dnia 28 listopada

2003 r. o świadczeniach rodzinnych”, sprowadzające się do kwestii, czy w przypadku urodzenia

przy jednym porodzie więcej niż jednego dziecka dodatek ów należy się w wymiarze iloczynu

kwoty dodatku i liczby urodzonych dzieci. Wątpliwości w wykładni ujawniły się przede wszystkim

w orzecznictwie sądów administracyjnych, rozpoznających skargi od orzeczeń wydawanych przez

organy administracji, tj. jedne sądy utrzymują pogląd, że wymiar dodatku2jest niezależny od liczby

dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi aktualnie 400 zł, inne zaś dopuszczają, by

wymiar dodatku stanowił wielokrotność tej kwoty, zależną od liczby urodzonych dzieci.

Opisane rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych mają zostać rozstrzygnięte

uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie oznaczonej sygnaturą I OPS 15/13.

W trosce o niezwłoczne rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego istotnego dla rodziców

wieloraczków, wywołującego poczucie nierówności w prawie oraz przekonanie, że

w demokratycznym państwie prawnym stanowione są niejasne przepisy, działając na podstawie

art. lOa ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka3,zwracam się do Pana

„Tekst jedn. z 2013 r.: Dz.IJ. poz. 1456.
2 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń
rodzinnych (Dz. U. poz. 959).

Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.



Prezesa o dołożenie starafi, by uchwała zostala podjęta w terminie najwcześniejszym z moż1iwych

gdyż stan niepewności w zakresie uprawnień do zasiłku rodzinnego i dodatków, przysługuj ących

rodzicom wieloraczków, jest niewskazany i społecznie neaprobowany. Powolując się na art. 10 ust.

1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, proszę również o przekazanie do wiadomości Rzecznika

kopii orzeczenia, które zostanie wydane w sprawie oznaczonej sygnaturą I OPS 15113.
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Warszawa,)JJ czerwca 2014 r.

RZECZPOSPOLJTA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS/500/9-3120 I 4/JZ
(w odp. należy podać nr sprawy)

Pani
Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Spolecznej

dotyczy pisma znak:
DSR-Iy-073- 1 0- 1-TW/14

zapoznałem się z odpowiedzią udzieloną na wystąpienie z 4 kwietnia br., w którym zwróciłem się
do Pani Minister o podanie uzasadnienia prawnego poglądu, zgodnie z którym: W sytuacji, kiedy
o jednorazową zapomogę z iyiulu urodzenia się dziecka, o której stanowi art. ]5b usawy
o świadczeniach rodzinnych, „iystępuje osoba, która jest osobą samotnie wychowijqcq dziecko (bez
względu na fakt ustalenia, bądź nie, ojcosti”a dziecka) nie wymaga się wpisania drugiego rodzica
do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka („tzw. „ becikowego „) lub
zasądzenia alimentów na rzecz dziecka. Pogląd ten został wyrażony w komunikacie Ministerstwa,
podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej1,a następnie został powtórzony
w sygnowanym przez Panią piśmie z 23 stycznia br. do Wojewody Mazowieckiego. W wystąpieniu
wsponiriiałem, że konsekwencją rozpowszechnienia tego poglądu jest przekonanie wielu osób
samotnie wychowujących dziecko, iż do składu ich rodzin nie zalicza się tego z rodziców, który nie
wychowuje swojego dziecka. A skoro nie jest on zaliczany do składu rodziny, to osiągany przez
niego dochód także nie jest wliczany do dochodu rodziny.

Częściowo podzielam zapatrywanie Pani Minister, że resort nie jest organem ustalającym prawo do
świadczeń rodzinnych, ani nie posiada uprawnień do dokonywania wiążącej wykładni przepisów
prawa, jednakże zwracam uwagę, że moją intencją nie było uzyskanie specjalnie w tym celu
przeprowadzonej wykładni przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, lecz poznanie



uzasadnienia stanowiska już raz zajętego przez resort pracy i polityki społecznej — upublicznionego
w internecie, a także powtórzonego w piśmie sporządzonym w sprawie konkretnego interesanta.
Prosząc o nadesłanie tego uzasadnienia, założyłem, że za ofkjalnymi urzędowymi komunikatami
stoją ab initio określone racje — wprawdzie nie zawsze wyrażone wprost, aczkolwiek możliwe do
odtworzenia i przywołania w późniejszym czasie.

Nienadesłanie wnioskowanego uzasadnienia stanowi kolejny argument utwierdzający mnie
w przekonaniu, że twierdzenie o braku obowiązku wpisywania do wniosku o ustalenie prawa do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka drugiego z rodziców dziecka, w przypadku,
gdy o świadczenie występuje osoba samotnie wychowująca dziecko, jest wątpliwa. Ubolewam
jedynie nad faktem, że osoby samotnie wychowujące dzieci, składając do właściwych organów
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, powołują się na przedmiotową opinię Resortu,
a nie uzyskawszy wnioskowanych świadczeń, artykułują swój brak zaufania do państwa w listach
słanych do Rzecznika Praw Dziecka.

Do tekstu wyjaśnień prowadzi odnośnik: http://www.mpips.oy.p1id1a-mediow/sprostowania-i-

I 2r-.htrnL
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Warszawa, 4 października 2014 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS500 23”2O I 4!MW

Pani

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

2
nawiązując do wcześniejszej korespondencji dotyczącej ulg przejazdowych

obowiązujących w środkach transportu publicznego oraz dokumentów uprawniających do tychże

ulg. wskazuję, że w dalszym ciągu wplywają do mnie skargi dzieci oraz rodziców w tej sprawie.

Nadal stoję na stanowisku, że obowiązujące w tym zakresie przepisy powinny zapewniać

prawo do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo po)skie, które uczą się za granicą

Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkolach przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego

państwa w Polsce, posiadającym legitymacje szkolne wystawione w języku obcym.

Nawiązując do odpowiedzi Pani Rzecznik z 10 kwietnia br., zwracam się z prośbą

o wskazanie, czy zostala Pani poinformowana o stanowisku Rady Ministrów w przedmiotowej

kwestii.

Jednocześnie, na podstawie art. 9 pkt 2a ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw

Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.iJ z 2001 r., Nr 14, poz. 147 z późn. zm.), ponownie proszę

o rozważenie zasadności złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie

niezgodności art. 4 oraz 5 ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego

transportu zbiorowego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, w części pomijającej przyznanie

ulg dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół lub przedszkoli za granicą lub przy

irzedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce.
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„

z niepokojem stwierdzam. że Pro/cki za/ożeń projektu wiaiy o zmianie ustmty
o Krajoiym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych uytcnś. którego celem jest
zwiększenie efektywności i skuteczności postępowań rejestrowych oraz ich
przyspieszenie, zaklada rezygnację z wpisu do Rejestru Diuzników Niewypłacalnych
dłużników, o których mowa w art. 1086 4 Kodekwi po.ylępou”ania cywilnego, czyli
których zaległości alimentacyjne przekracząją okres 6 miesięc%,.

W uzasadnieniu projektu z 24 lipca 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości
wskazuje. że zagrożenie wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych nie stanowi
d ta dłużników alimentacyjnych czynnika motywującego do uregulowania zaległości.
Powołując się na dane Najwyższej Izby Kontroli, resort podkreśla, że w 2003 r. (przed
nowelizacją art. 1086 kpc dokonaną ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu
itobec a”łużnikóu alimerucącyjnych oraz zaliczce c;limenicicyjnej). Fundusz Alimentacyjny
wyegzekwował I L4% wypłaconych świadczeń. zaś w 2009 r. i 2010 r.. odpowiednio.
12.4% i 13.01%. Danych za następne lata nie przedstawia. Jednocześnie wskazuje.
że czynności podejmowane przez sądy” rejestrowe w związku z wpisami do rejestru
dłużników alimentacyjnych znacznie obciążają te sądy, jak również komorników
sądowych.

Na skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych — jak wielokrotnie
podnosiło sarno Ministerstwo Sprawiedliwości. m.in. w informacji na temat stanu

25 lat Konwencji
o Prawach Dziecka



prawnego oraz faktycznego funkcjonowania obowiązku alimentacyjnego z 12 marca
2014 r., znak: DSO-i--70—16/14. do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny —

wpływ ma również postawa dłużników alimentacyjnych. Niezmiernie istotne jest zatem
utrzymanie w systemie obowiązującego prawa wszelkich norm prawnych, mających
na celu zmianę postaw dłużników alimentacyjnych i ich dyscyplinowanie do regulowania
należności alimentacyjnych. Niewielki wzrost odsetka dłużników, którzy zagrożeni
wpisem do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. podjęli działania zmierzające
do redukcji długu, czy też duży nakład pracy sądów rejestrowych i komorników
sądowych, nie może uzasadniać rezygnacji z dokonywania wpisów. W mojej ocenie,
powinien raczej skłaniać do przemyśleń nad udoskonaleniem prawa i wprowadzeniem
kolejnych, jeszcze bardziej restrykcyjnych środków dyscyplinujących dłużników
alimentacyjnych.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że odstąpienie od obligatoryjnego wpisu
do rejestru dłużnika alimentacyjnego. o którym mowa w art. 1086 4 Kodeksu
postępowania cywilnego, spowoduje, że wobec wielu dłużników alimentacyjnych
nie będzie można zastosować żadnego realnego instrumentu motywującego
i dyscyplinującego.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228. z późn. zm.), w sytuacji, gdy organ właściwy
dłużnika otrzyma wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, odbiera
od dłużnika oświadczenie majątkowe składane pod rygorem odpowiedzialności karnej,
a następnie przeprowadza wywiad alimentacyjny. Jeżeli organ ustali, że nieplacenie
alimentów spowodowane jest brakiem akty\yności zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
zobowiązuje go do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna lub poszukująca pracy i informuje właściwy powiatowy urząd pracy
o potrzebie aktywizacji zawodowej takiego dłużnika. Jeżeli dłużnik alimentacyjny
zastosuje się do przewidzianych w ustawie czynności, tzn. nie uniemożliwi
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, nie odmówi złożenia oświadczenia
majątkowego, a jednocześnie wykazuje pozorną aktywność zawodową (np. dokona
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. lecz nie przyjmie dedykowanych mu ofert
zatrudnienia) nie ma prawnej możliwości uznania dłużnika za uchylającego się
od zobowiązań alimentacyjnych i skierowania przez organ właściwy dłużnika wniosku
do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.



Wobec powyższego. na podstawie art. 3. art. 10 ust. I pkt 2 oraz art. IGa ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.),
proszę Pana Ministra o dokonanie ponownej analizy przedstawionego prob[emu oraz
poinformowanie o zajętym stanowisku.
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W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2014 r. Z5S150012812014/KT
dotyczące projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym oraz niektórych innych ustaw w części, w której projekt ten przewiduje
rezygnację z wpisu z urzędu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dłużników, o
których mowa w art. 1086 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Jak wynika z danych statystycznych zagrożenie wpisem do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych nie stanowi dla dłużników alimentacyjnych czynnika motywującego
do uregulowania należności. Zgodnie z danymi Najwyższej Izby Kontroli w 2003 r. (a
więc przed wejściem w życie omawianych przepisów) Fundusz Alimentacyjny
wyegzekwował 11,4% wypłaconych świadczeń, zaś w 2009 i 2010 r. (a więc już po 4-5
latach obowiązywania przepisów) odpowiednio 12,4% i 13,01%.

Z powyższego wynika niezbicie, że wprowadzenie obowiązku wpisywania
dłużników alimentacyjnych do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego
Rejestru Sądowego nie poprawiło w znaczący sposób ściągalności należności
alimentacyjnych. Wzrost ściągalności tych należności o lp.p. i 1 .61p.p. po wejściu
w życie omawianej regulacji ma charakter śladowy i prawdopodobnie jest skutkiem
zwiększenia ogólnej liczby postępowań o egzekucję świadczeń alimentacyjnych.



Dziewięcioletni okres obowiązywania art. 55 pkt 5 ustawy o KRS i art. 1086 4

k.p.c. pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że przyjęte w omawianych przepisach

rozwiązanie nie doprowadziło do osiągnięcia zamierzonego rezultatu

Nakład pracy i kosztów w ramach prowadzonego postępowania o wpis do

RDN dłużnika alimentacyjnego - zarówno po stronie komorników jak i sądu

rejestrowego - jest nieadekwatny do osiąganych efektów, które w ciągu kilku lat

obowiązywania przepisu są praktycznie niezauważalne.

Podane w projekcie założeń dane statystyczne za lata 2009 I 2010 pochodziły

z „lnformacji o wynikach kontroli wywiązywania się organów samorządu

terytorialnego z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów”

opublikowanej przez NIK w 2011 r.

W odpowiedzi na zarzut Rzecznika Praw Dziecka, że w projekcie założeń nie

przedstawiono danych statystycznych za kolejne lata (2011 — 2013) wskazać na”eży,

że dane te można uzupełnić w oparciu o „Informację o realizacji ustawy o pomocy

2010 2011 2013

r13% 13,9% 13,1%

Jak wynika z powyższego, skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych
pomimo zagrożenia wpisem do Rejestru Dłużników Alimentacyjnych utrzymuje się od
kilku lat na poziomie około 13 %.

Jak słusznie wskazano w piśmie z dnia 21 października br. na skuteczność
egzekucji należności alimentacyjnych wpływa również postawa dłużnika
alimentacyjnego, co prowadzi do konkluzji, że niezmiernie ważne jest utrzymanie w
systemie obowiązującego prawa wszelkich norm prawnych mających na celu zmianę
postaw dłużników alimentacyjnych, a niewielki wzrost odsetka dłużników którzy
zagrożeni wpisem do RDN podjęli działania zmierzające do redukcji długu (...)
powinien skłaniać do przemyśleń nad udoskonaleniem prawa i wprowadzeniem
kolejnych jeszcze bardziej restrykcyjnych środków dyscyplinujących dłużników
alimentacyjnych.

Nie może budzić najmniejszych wątpliwości, że postawa osób zobowiązanych
do alimentacji wpływa nie tylko na skuteczność egzekucji tych należności, ale
w ogóle na poziom realizacji tych zobowiązań również przez dobrowolne ich
zaspakajanie.

osobom uprawnionym do alimentów” w następujący sposób:

2012

13,1%
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Zasadne jest również przyjęcie, że utrzymane powinny być w systemie
obowiązującego prawa wszelkie normy, które wpływają dyscyplinująco na dłużników
alimentacyjnych.

Jednakże stwierdzić należy, że wpis dłużników alimentacyjnych do Rejestru
Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego nie jest skutecznym
narzędziem dyscyplinującym dłużników do spełniania świadczeń alimentacyjnych o
czym niezbicie świadczą powołane dane statystyczne.

W pierwszej kolejności należy bowiem odpowiedzieć na pytanie jaki skutek
wobec dłużnika alimentacyjnego wywołuje jego wpis do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych (dalej RDN).

Wpis ten (jak każdy wpis do RDN) powinien pełnić funkcję informacyjną
i ostrzegawczą. Skierowany jest do ogółu, przy założeniu, że ktoś chce z tej
informacji skorzystać. Wpis do RDN miał w założeniu upubliczniać informację, że
dana osoba nie wywiązuje się z zobowiązań alimentacyjnych. Jednakże — jak
wykazała praktyka — wpis dłużnika alimentacyjnego do RDN:

1) nie pociąga za sobą żadnych negatywnych skutków dla tego dłużnika;
2) nie ogranicza jego funkcjonowania w obrocie prawnym;
3) nie spełnia też funkcji ujawnienia czy upublicznienia informacji o osobie,

która nie wywiązuje się z zobowiązań alimentacyjnych.
Nie można tracić z pola widzenia faktu, że wpis do RDN w zestawieniu

z mechanizmami przewidzianymi w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów jawi się jako działanie bez znaczenia dla
skuteczności egzekucji należności alimentacyjnych.

Na podstawie powołanej ustawy właściwe organy (organ właściwy dłużnika,
organ właściwy wierzyciela, organ prowadzący postępowanie egzekucyjne)
przeprowadzają szereg czynności mających na celu ustalenie sytuacji rodzinnej,
dochodowej i zawodowej dłużnika co ma bezpośredni wpływ na skuteczność
prowadzonej wobec takiego dłużnika egzekucji, a także aktywizację zawodowa osób
zobowiązanych do alimentacji.

Jeżeli wydana zostanie decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za
uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych starosta wydaje decyzję
o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika.

W związku z powyższym, nie można podzielić stanowiska Rzecznika Praw
Dziecka, jakoby rezygnacja z wpisów dłużników alimentacyjnych do Rejestru
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Dłużników Niewypłacalnych KRS spowodowała, „że wobec wielu dłużników
alimentacyjnych nie będzie można zastosować żadnego realnego instrumentu
motywującego i dyscyplinującego”.

Nie można również zgodzić się z twierdzeniem, jakoby odmowa przyjęcia
przez dłużnika dedykowanych mu ofert pracy powodowała, że nie ma prawnej
możliwości uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Jak wynika wprost z treści art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, odmowa przyjęcia przez dłużnika propozycji odpowiedniego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (...) stanowi samodzielną przesłankę dla
uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Dłużnik alimentacyjny podlega również odpowiedzialności karnej w przypadku
uporczywego uchylania się od spełniania obowiązku alimentacyjnego, a występek
ten (art. 209 1 kk) jest ścigany z oskarżenia publicznego.

Istotne jest również to, że na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura
informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniach dłużnika
alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Porównując krąg osób, do których trafiają informacje przekazane do biur
informacji gospodarczej z liczbą pobrań informacji z RDN (szczegółowe dane
poniżej) stwierdzić należy, że zestawienie to wypada zdecydowanie na korzyść biur
informacji gospodarczej.

Cl KRS RDN BIG InfoMonitor J RD ERIF BIG S.A

2013 r. 14. 142 Too.ooo 4.000.000

- statystyka w zakresie składanych wniosków do ci KRS dotyczących wpisów w rejestrze dłużników
niewypłacalnych w latach 2012 i W 2014 r. kształtuje się następująco: w 2012 r. takich wniosków było14.205, zaś do września 2014 r. - 16150.

Należy podkreślić, że wskazane liczby pobranych informacji o dłużnikach z ww
biur informacji gospodarczej i Cl KRS RDN nie dotyczą wyłącznie dłużników nie
spłacających swoich zobowiązań alimentacyjnych, a ogólnej liczby pobranych
informacji w zakresie danych dotyczących osób prawnych i fizycznych.

Niemniej jednak z przedstawionych powyżej danych wynika, że liczba pobrań
z Cl RDN KRS stanowi jedynie 0.08 % ogólnej liczby pobrań z ww biur informacji
gospodarczej.

4



Powyższe wskazuje, że zainteresowanie danymi zawartymi w Rejestrze
Dłużników Niewypłacalnych jest znikome, a rezygnacja z wpisów dłużników
alimentacyjnych do RDN przez sąd rejestrowy z urzędu jest uzasadniona.

Należy również pamiętać, że projektowana regulacja nie wyłącza możliwości
wpisu dłużnika alimentacyjnego do RDN KRS na wniosek wierzyciela.

Wychodząc jednak na przeciw oczekiwaniom Rzecznika Praw Dziecka, za
pośrednictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej skierowane zostaną do
pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za postępowania wobec dłużników
alimentacyjnych ankiety, w celu poczynienia dodatkowych ustaleń, czy wpis dłużnika
alimentacyjnego do RDN KRS wpływa/nie wpływa na skuteczność egzekucji
należności alimentacyjnych.

Qw
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pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na zagadnienie dotyczące kryteriów przyznawania

uprawnień wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

W moim przekonaniu program dla rodzin wielodzietnych to jedno z działań, które
faktycznie przyczynia się do wyrównywania szans dzieci z rodzin wielodzietnych. W pełni
popieram każdą inicjatywę, która w swym założeniu zmierzać ma do poprawy sytuacji
najmłodszych, a Karta Dużej Rodziny niewątpliwie do nich należy.

Docierają do mnie jednak skargi rodziców i opiekunów dzieci, z których wynika, że dostęp
do programu jest ograniczony, w związku z czym nie wszystkie dzieci mogą korzystać z uprawnień
wynikających z Karty Dużej Rodziny.

W rozporządzeniu wskazano, że do korzystania z programu są uprawnieni członkowie
rodziny wielodzietnej: rodzic (rodzice) - przez którego rozimie się także „-odzica („rodziców)
zastępczych hb osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; małżonek rodzica; dziecko [...1.
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się: rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Akt wykonawczy wydany został na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.). Ustawa posługuje się definicją rodziny.
której zakres podmiotowy został określony szerzej. W myśl ww. ustawy rodziną są osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące



i gospodarujące. Tak więc rozporządzenie znacznie zawęża krąg osób uprawnionych do korzystania
z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

W przedmiotowej sprawie warto przytoczyć orzecznictwo Trybunatu Konstytucyjnego
dotyczące relacji zachodzących między rozporządzeniem a ustawą. Zgodnie z wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08) [...] akt ten [rozporządzenie] nie
może być sprzeczny nie tylko z ustawą, na podstawie której został wydany, ale i z normami
konstytucyjnymi, a także z wszelkimi obowiązującymi ustawami, które w sposób bezpośredni lub
pośredni regulują materie będące przedmiotem rozporządzenia; jeżeli rozporządzenie ma określić
tryb postępowania, to powinno to zrobić tak aby zachowana była spójność z przepisami. W dalszej
części wyroku wskazano: rozporządzenie nie może więc bez wyraźnego upoważnienia ustawy
wkraczać w sferę materii prawnych regulowanych innymi ustawami, nie może także zawartych
w nich treści przekształcać, czy modyfikować, a nawet nie powinno ich powtarzać (por. wyroki TK
z 7 listopada 2000 r., sygn. K. 16/OO oraz z 19 kwietnia 1999 r., sygn. U 3/98, OTK ZU nr 4/1999,
poz. 70).

Do mojego biura wpływają skargi rodziców i opiekunów dzieci dotyczące odmowy
przyznania Karty DuŻej Rodziny osobom pozostającym w nieformalnych związkach,
a wychowującym wspó [nie co naj mniej troje dzieci. Bardzo często zdarza się, że opiekunowie
wychowują swoje dzieci z pierwszego związku oraz dzieci nowego partneralpartnerki. W tym

czasie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i oboje pokrywają koszty związane
z wychowaniem dzieci. Jedna ze spraw zgłoszona Rzecznikowi dotyczyła odmowy przyznania
uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny mężczyźnie wychowującemu wspólnie z partnerką
czwórkę dzieci (dwoje z pierwszego związku oraz dwoje z drugiego). Zgłaszający sprawę nie
zawarł związku małżeńskiego z obecną partnerką. Ojcu odmówiono przyznania uprawnienia
pomimo, że faktycznie prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z partnerką i czwórką dzieci.

Taka sytuacja może spotkać się z zarzutem nierównego traktowania rodzin wychowujących
dzieci w związkach małżeńskich oraz tych, które małżeństwa nie zawarły. Uprawnienia
przyznawane w Karcie Dużej Rodziny służyć mają dorosłym (rodzicom, opiekunom) ale również
najmłodszym członkom rodziny. Ci zaś nie mają wpływu na to, w jakiego typu związku
(formalnyni/nieformalnym) pozostają ich opiekunowie.

W moim przekonaniu rządowy program wspierania rodzin wielodzietnych powinien
zapewniać równy dostęp do wszelkich określonych w nim ulg wszystkim dzieciom, niezależnie od
formy związku, w jakim pozostają ich rodzice (opiekunowie). Obecnie obowiązujące przepisy
prawa wykluczają z kręgu osób uprawnionych do ulg dzieci wychowywane przez osoby
pozostające w związkach nieformalnych.

W uchwale nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. (M.P. 2014 r., poz. 430) w sprawie
ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wskazano, że ma on na celu m.in.



umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzielnej oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych
dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. W mojej ocenie z tych możliwości powinny korzystać
wszystkie dzieci wychowujące się w rodzinach wielodzietnych.

Moje zaniepokojenie budzi również fakt, że w projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny
przekazanym 25 listopada br. do Sejmu, powielono rozwiązania przyjęte w omawianym wyżej
rozporządzeniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. lOa oraz li ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) zwracam się do Pana Ministra
z prośbą o analizę przedstawionego przeze mnie problemu oraz rozważenie zasadności podjęcia
działań legislacyjnych zmierzających do zapewnienia równego dostępu do rządowego programu
wspierania rodzin wielodzietnych wszystkim dzieciom.

Do wiadomości:

Pan
Sławomir Jan Piechota
Przewodniczący
Komisji Polityki Spolecznej i Rodziny
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan
Piotr Zgorzelski
Przewodniczący
Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, 15 stycznia 2015 r.

Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak

ZSS.422. 1.201 4.JZ

Pani
prof. Irena Lipowicz
Rzecznik Praw Obywatelskich

na podstawie analizy licznych skarg, które otrzymałem w sprawach odmowy

przyznania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego, zwracam się do Pani Rzecznik o rozważenie

zasadności wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności art. 10

ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U z 2013 r.

poz. 1456, ze zm.), zwanej dalej „u.ś.r.”, z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

i Konwencją o prawach dziecka.

Postulowane stwierdzenie niezgodności ze wskazanymi w dalszej części pisma

konkretnymi wzorcami kontroli dotyczy wyłącznie takiego rozumienia przywołanego

przepisu, zgodnie z którym w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu

sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

zwany dalej dodatkiem wychowawczym, przysługuje do zasiłku rodzinnego na jedno z tych

dzieci.

Do Rzecznika Praw Dziecka zwracają się rodzice dzieci pochodzących z ciąż
mnogich, prosząc o interwencję w sprawach odmowy przyznania na każde dziecko prawa do

dodatku wychowawczego. Zdaniem autorów skarg, dodatek powinien być przyznawany na

każde dziecko urodzone podczas jednego porodu, czyli miesięczny wymiar dodatku dla

rodziny powinien odpowiadać iloczynowi liczby urodzonych dzieci i miesięcznej kwoty

dodatku ustalonej w art. 10 ust. 2 u.ś.r. W pismach rodzice podnoszą, że koszty utrzymania

kilkorga dzieci urodzonych podczas jednego porodu stanowią odpowiednią wielokrotność

• 25 lat Konwencji
o Prawack Dziecka



kosztów utrzymania jednego dziecka, zatem dodatek wychowawczy powinien być

przyznawany na każde dziecko, bowiem jego celem jest wsparcie rodzin porioszących koszty

utrzymania dziecka.

Osoby, którym odmówiono prawa do dodatku wychowawczego, przedstawiły

Rzecznikowi Praw Dziecka także prawomocne orzeczenia sądów administracyjnych

stwierdzające, że dodatek wychowawczy należy się w wymiarze pojedynczym — bez względu

na liczbę dzieci urodzonych podczas jednego porodu, a preferencja dla rodzin

wychowujących więcej niż jedno dziecko urodzone podczas jednego porodu wyraża się

w wydłużeniu okresu pobierania dodatku wychowawczego (yide art. 10 ust. I u.ś.r.).

Powyższe okoliczności skłoniły Rzecznika Praw Dziecka do skierowania 12 czerwca

2012 r. wystąpienia do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik postulował

w wystąpieniu nowelizację u.ś.r., tak by dodatek wychowawczy przysługiwał na każde

dziecko urodzone podczas jednego porodu (aby dodatki wychowawcze mogły się

kumulować). Wyraził pogląd, że obowiązujące przepisy dyskryminują osoby uprawnione do

dodatku wychowawczego gdyż w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas

jednego porodu osłona socjalna rodzin jest słabsza. Rzecznik zwrócił uwagę, że regulacja

warunków ustalania prawa do dodatku wychowawczego powinna być zbliżona do regulacji

zawartej w art. 9 i art. 1 la — 15 u.ś.r., wyraźnie wiążących wymiar dodatków do zasiłku

rodzinnego z liczbą dzieci w rodzinie. Za przyznaniem dodatku wychowawczego na każde

dziecko przemawiają także względy konstytucyjne, bowiem w myśl art. 71 ust. I Konstytucji

RP państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny, a rodziny

znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne,

mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Także Konwencja

o prawach dziecka wyznacza instytucjom publicznym kierunek działania — najlepsze

zabezpieczenie interesów dziecka (art. 3 ust. 1), gwarantuje prawo każdego dziecka do

poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu,

moralnemu i społecznemu (art. 27 ust. 1). Rzeczpospolita Polska zobowiązała się także do

podejmowania, zgodnie z warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych środków,

właściwych kroków do wspomagania rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za dziecko

w realizacji powyższego prawa (art. 27 ust. 3).

W odpowiedzi na wystąpienie, Minister Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 9 lipca

2012 r. jednoznacznie stwierdził, że jeden dodatek wychowawczy przysługuje niezależnie od

liczby wychowywanych dzieci i liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Istotą



dodatku jest częściowe zrekompensowanie rodzicowi dziecka utraty wynagrodzenia

związanej z korzystaniem z bezpłatnego urlopu wychowawczego, zaś preferencję

w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu stanowi

możliwość pobierania dodatku przez 36 miesięcy, a zatem o 12 miesięcy dłużej niż

w przypadku urodzenia jednego dziecka. Minister poinformował również, że nie są
planowane zmiany zasad ustalania prawa do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Kwestia wykładni przepisów u.ś.r. określających wymiar dodatku wychowawczego

stała się przyczyną rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, które

zapoczątkował wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 stycznia

2008 r., sygn. akt IV SA/Po 848/07. Sąd bowiem uznał, że do każdego zasiłku, w sytuacjach

opisanych w art. 9-15 u.ś.r., przysługują dodatki (w tym dodatek wychowawczy) i nie ulega

wątpliwości, że dodatki te mogą być kumulowane. Zatem przyznanie zasiłku rodzinnego na

każde z dzieci, przy jednoczesnym spełnianiu w stosunku do każdego dziecka warunków

z art. 10 ust. I u.ś.r., powoduje, że do każdego zasitku przysługuje dodatek wychowawczy.

Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych polegały na współistnieniu

dwóch linii orzeczniczych, dwóch kierunków wykładni przepisów u.ś.r. w kwestii, czy

dodatek wychowawczy należy się na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu.

W praktyce organów administracji publicznej (realizatorów świadczeń) wydających decyzje

administracyjne w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w praktyce sądów administracyjnych

problematyczna okazała się wykładnia art. 10 ust. 2 u.ś.r, który brzmi: Dodatek pr2ys1ugje

w wysokoki 400,00 zł miesięcznie. Przepis ten jednoznacznie nie rozstrzyga, czy przyznanie

dodatku zależy od liczby dzieci w rodzinie, tzn. czy dodatek jest przyznawany na dziecko.

Literalne odczytanie przepisu sugerowałoby, że dodatek przysługuje w wymiarze

pojedynczym, a podstawą jego przyznania (oprócz spełniania ogólnych warunków przyznania

zasiłku rodzinnego) jest pozostawanie dziecka pod faktyczną opieką matki lub ojca, opiekuna

faktycznego albo opiekuna prawnego, uprawnionego do urlopu wychowawczego (art. 10 ust.

I u.ś.r.). W przeciwieństwie do innych przepisów ustawy, rozstrzygających expressis yerbis,

czy pozostałe dodatki do zasiłku rodzinnego są przyznawane na dziecko i w jakim wymiarze

(dodatki z tytułu: urodzenia dziecka — art. 9 ust. 3 i 4, samotnego wychowywania dziecka —

art. I la ust. 3, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej — art. 12a ust. 2, kształcenia

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego — art. 13 ust. 2, rozpoczęcia roku szkolnego —

art. 14 ust. 2, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania — art. 15



ust. 1), regulacja warunków przyznawania dodatku wychowawczego jest pozbawiona takiego

sprecyzowania.

Dwóm rozbieżnym kierunkom wykładni odpowiadają dwie grupy przywoływanych

na ich uzasadnienie argumentów.

W wydanych przez sądy administracyjne orzeczeniach, uznających, że w przypadku

urodzenia podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka dodatek wychowawczy należy

się w wymiarze pojedynczym, podnosi się, że regulacja prawna nic budzi wątpliwości: art. 10

ust. 2 u.ś.r. jednoznacznie rozstrzyga, że należy się miesięcznie jeden dodatek, zaś liczba

dzieci urodzonych podczas jednego porodu wpływa jedynie na okres, na jaki przyznawany

jest dodatek, zatem nie należy poddawać wykładni systemowej i funkcjonalnej przepisu,

którego znaczenie jest oczywiste, Za takim określonym rozumieniem przepisu przemawia

wykładnia historyczna i gramatyczna. Zauważa się ponadto, że dodatki do zasiłku rodzinnego

nie są świadczeniami samodzielnymi, bowiem ich przyznanie zależy od spełnienia warunków

przewidzianych w przepisach szczególnych, modyfikujących unormowania ogólne. Gdyby

zamiarem ustawodawcy było przyznanie prawa do dodatku wychowawczego na każde

dziecko urodzone podczas jednego porodu, dałby temu wyraz w sposób podobny do regulacji

pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego.

Druga grupa orzeczeń sądów administracyjnych, a zarazem poglądów na wykładnię,

uwzględnia rezultaty wykładni językowej, systemowej i celowościowej. W aspekcie

systemowym wykładni są brane pod wzgląd unormowania zawarte w Konstytucji RP. Jedynie

przyjęcie, że dodatki do zasiłku rodzinnego są związane z zasiłkiem rodzinnym, prowadzi do

możliwości ich kumulowania, jeśli oczywiście zostały spełnione przesłanki przyznania

dodatku określone w art. 9 — 15 u.ś.r. Wykładnia przepisów u.ś.r. powinna być dokonywana

w zgodzie z Konstytucją RP, co w tym konkretnym przypadku oznacza respektowanie

gwarantowanych przez ustawę zasadniczą praw socjalnych (prawa do szczególnej pomocy

władz publicznych dla rodzin wielodzietnych — art. 71 ust. 1) oraz jednej z naczelnych zasad

ustroju, którą jest pozostawanie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa pod ochroną i opieką

Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18). Pomoc dla rodzin wielodzietnych ma mieć charakter

szczególny, a zatem wykraczający poza zwykłą pomoc dla osób utrzymujących swoje dzieci.

Dodatkowe znaczenie ma także cel zasiłku rodzinnego, którym jest częściowe pokrycie

wydatków na utrzymanie dziecka (art. 4 ust. I u.ś.r.). Realizacja tego celu — w odniesieniu do

osób korzystających z urlopu wychowawczego, a zatem pozbawionych wynagrodzenia za

pracę w tym okresie — polega na udzieleniu wsparcia materialnego rodzinie.



Wielkość udzielonego wsparcia powinna uwzględniać liczbę dzieci znajdujących się na

utrzymaniu, gdyż tylko pod tym warunkiem dodatek wychowawczy spełni swoją funkcję

w duchu art. 71 ust. 1 Konstytucji RP.

Omówione rozbieżności w orzecznictwie zostały rozstrzygnięte uchwałą Naczelnego

Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13, wydaną na podstawie

art. 15 1 pkt 2 i art. 264 * 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.), zwanej dalej

„p.p.s.a.”. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ust. I u.ś.r.,

w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej

niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku

rodzinnego na każde z tych dzieci. W uzasadnieniu uchwały zostały szczegółowo omówione

różnice w poglądach sądów administracyjnych i argumenty na ich poparcie.

W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny przyjął argumentację, że

dodatek wychowawczy jest ściśle związany z zasiłkiem rodzinnym na określone dziecko,

a ponadto wydłużenie okresu pobierania dodatku wychowawczego dotyczy wyłącznie

wyznaczenia okresu pobierania dodatku, a nie przesłanek, od których zależy nabycie prawa

do tego dodatku. Ponadto Sąd uznał, że jeżeli osoba uprawniona korzysta z urlopu

wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad więcej niż jednym dzieckiem

urodzonym podczas jednego porodu i jeżeli każde z tych dzieci pozostaje pod jej faktyczną

opieką, a na każde z nich przysługuje jej zasiłek rodzinny, to do każdego z tych zasiłków

przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego, co wynika z art. 10 ust. I u.ś.r. Sąd podkreślił, że dokonując wykładni

przepisów ustawowych należy mieć na uwadze, że służą one realizacji zadań władz

publicznych nałożonych przez normy zawarte w art. 18 i art. 71 Konstytucji RP. Sąd także

porównał obowiązujące unormowanie z unormowaniem zawartym w ustawie z I grudnia

1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (tekst jedn.: Dz. U z 1998

r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), poprzedzającej obowiązującą u.ś.r. Przed wejściem w życie u.ś.r.

pracownik korzystający z urlopu wychowawczego mógł otrzymać zasiłek wychowawczy,

który był finansowany z ubezpieczenia społecznego, a rola zasiłku polegała na częściowym

zrekompensowaniu utraty przez osobę uprawnioną zarobków w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego, zatem utraciła znaczenie argumentacja oparta na wykładni historycznej.

Obecnie ustawodawca nie określił, że dodatek wychowawczy ma służyć temu samemu celowi



co zasiłek wychowawczy. Dodatek wychowawczy jest świadczeniem finansowanym

z budżetu państwa, toteż obowiązujące unormowania nie mogą być interpretowane tak samo,

jak przepisy dotyczące zasiłku wychowawczego finansowanego z ubezpieczenia społecznego.

Co więcej, w derogowanej ustawie o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych

i wychowawczych znajdował się przepis, stanowiący, że uprawnionemu wypłaca się tylko

jeden zasiłek wychowawczy. W obowiązującej u.ś.r, nie ma odpowiednika tego przepisu.

Uchwała NSA z 26 czerwca 2014 r. nie rozwiązuje wszystkich problemów wynikłych

z redakcji przepisu art. 10 ust. 2 u.ś.r. Wyrażam przekonanie, że stanowisko NSA skutecznie

zdeterminuje godną aprobaty wykładnię rzeczonego przepisu, jednakże należy jednocześnie

zauważyć, że uchwała oddziałuje ex nunc na orzecznictwo sądów administracyjnych, nie

oddziałuje zaś na orzeczenia wydane przed dniem jej wydania, a w szczególności nie stanowi

samodzielnej podstawy do ich wzruszenia.

Przyczyną rozbieżności w wykładni art. 10 ust. 2 u.ś.r. jest budzące wątpliwości

nieprecyzyjne i wieloznaczne wysłowienie normy prawnej. Skutkiem sprzecznych rezultatów

wykładni tego przepisu były orzeczenia sądów administracyjnych uznające, że dodatek

wychowawczy jest przyznawany osobie uprawnionej na wszystkie dzieci urodzone podczas

jednego porodu albo uznające, że ów dodatek należy się w wymiarze pojedynczym,

niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. W rezultacie część rodzin

znajdujących się w jednakowej sytuacji zostało potraktowanych odmiennie z powodu

przyjęcia przez organ określonej interpretacji art. 10 ust. 2 u.ś.r. Należy zatem podkreślić, Że

przyjęcie jednego z kierunków wykładni prowadzi do rezultatu, którym jest odmowa

przyznania dodatku wychowawczego na każde dziecko urodzone przy jednym porodzie.

W konsekwencji niejednoznaczne brzmienie przepisu doprowadziło do faktycznej

nierówności wobec prawa w traktowaniu osób uprawnionych do dodatku wychowawczego

przez władze publiczne (organy administracji publicznej, sądy administracyjne) — wbrew art.

32 ust. I Konstytucji. Nierówność ta objawiła się w odmowie przyznania niektórym

uprawnionym należnych im praw z powodu niejednoznaczności tekstu prawnego.

W myśl zasady równości podmioty znajdujące się w takiej samej lub podobnej

sytuacji prawnie relewantnej powinny być traktowane jednakowo”. Pod względem zgodności

z zasadą równego traktowania ocenie podlegać mogą normy prawne zapisane w przepisach

prawa lub praktyka stosowania prawa, czyli akty wykładni prawa i subsumcji. W tym drugim

przypadku bezpośrednim adresatem nakazu równego traktowania są organy władzy

Wyrok TK z 20 grudnia 202 r.(K 28I 1).



publicznej, wydające orzeczenia na podstawie prawa. Zadanie tych organów polega na

wykładni prawa i ustaleniu normy indywidualnej i konkretnej, tzn. normy odnoszącej się do

zindywidualizowanej jednostki i konkretnych jej powinności lub praw. Ustalenie normy

indywidualnej i konkretnej odbywa się poprzez rozstrzygnięcie określonej sprawy i wydanie

orzeczenia. Reasumując, sprawy podmiotów znajdujących się w takiej samej lub podobnej

sytuacji prawnie istotnej powinny — w myśl zasady równości wobec prawa — być jednakowo

rozstrzygane.

Kategorią osób ubiegających się o przyznanie prawa do dodatku wychowawczego są
osoby spełniające warunki przyznania zasiłku rodzinnego, określone w art. 5 ust. I u.ś.r.,

tj. matka lub ojciec, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, jeżeli dziecko

pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawniony do urlopu wychowawczego (art. 8 pkt 2

w zw, z art. I O ust. I u.ś.r.). Osoby te, znajdujące się w takiej samej sytuacji (staranie się

o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko), powinny być traktowane jednakowo,

czyli według tych samych zasad, co oznacza, że w każdym wypadku powinna być stosowana

jednobrzmiqca norma określająca związek wysokości dodatku z liczbą dzieci, których

urodzenie stanowi podstawę przyznania dodatku.

Fakty przytoczone w uzasadnieniu przywołanej uchwały NSA z 26 czerwca 2014 r.,

sygn. akt I OPS 15/13, dowodzą, że sądy administracyjne raz dostrzegały zależność

wysokości dodatku wychowawczego od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu,

innym razem tej zależności nie stwierdzały. Skutkiem tych rozbieżności zapatrywań, są
skrajnie odmienne rozstrzygnięcia wydane w sprawach podmiotów znajdujących się w takiej

samej sytuacji prawnej. Skutek ten jest nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą równości.

Stwierdzenie niestosowania przez organy władzy publicznej jednakowego rozumienia

art. 10 ust. 2 u.ś.r. prowadzi do pytania o przyczynę tego stanu. Jest nią niejasność przepisu

i budzące wątpliwości jego sformułowanie, sprzeczne z zasadami prawidłowej legislacji

i zaufania obywatela do państwa i stanowionego przezeń prawa, wynikającymi z zasady

demokratycznego państwa prawnego. Można zatem przyjąć za uzasadniony pogląd, że

naruszenie równości wobec prawa jest skutkiem niejasnej redakcji zaskarżonego przepisu.

Nierówne traktowanie przy ustalaniu prawa do dodatku wychowawczego może zostać

także zakwalifikowane jako naruszenie Konwencji o prawach dziecka. Dodatek

wychowawczy stanowi formę zabezpieczenia społecznego rodziny znajdującej się w trudnej

sytuacji materialnej i społecznej. Nie ulega wątpliwości, że dodatek wychowawczy, ze swej

istoty zwiększający wymiar zasiłku rodzinnego, jest przeznaczany na zaspokojenie potrzeb



dziecka, czego potwierdzenie odnaleźć można w art. 4 ust. 1 u.śr., zgodnie z którym: Zasiłek

rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyjąć zatem

można, że dodatek wychowawczy, chociaż jest przyznawany opiekunom dziecka, służy

zabezpieczeniu społecznemu dziecka.

Zgodnie z art. 26 Konwencji o prawach dziecka: Państwa-Strony będą uznawać prawo

każdego dziecka do korzystania z systemu zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń

socjalnych, oraz będq podejmowały niezbędne kroki do osiągnięcia pełnej realizacji tego

prawa zgodnie z ich prawem wewnętrznym (ust. 1) oraz tam gdzie jest to możliwe, powyższe

świadczenia powinny być zabezpieczone z uwzględnieniem zasobów i warunków życia dziecka

oraz osób odpowiedzialnych za jego utrzymanie, jak również wszelkich innych okoliczności,

odnoszqcych się do stosowania realizacji świadczeń wnioskowanych przez dziecko lub wjego

imieniu (ust. 2).

Konwencja stanowi również, że Państwa-Strony, zgodnie z warunkami krajowymi

oraz odpowiednio do swych środków, będą podejmowały właściwe kroki dla wspomagania

rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za dziecko w realizacji prawa każdego dziecka

do poziomu życia odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu,

moralnemu i społecznemu oraz będą udzielały, w razie potrzeby, pomocy materialnej oraz

innych programów pomocy, szczególnie w zakresie żywności, odzieży i mieszkań (art. 27 ust.

I i 3 Konwencji). Ponadto: Państwa-Strony w granicach swojej jurysdykcji będą

respektowały i gwararnowaly prawa zawaMe iy niniejszej konwencjf wobec każdego dziecka,

bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, pici, języka, religii,

poglądów politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub

jakiegokolwiek innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego (art. 2 ust. I

Konwencji).

Na podstawie przywołanych przepisów przyjąć można, że krytykowana wykładnia art.

10 ust. 2 u.ś.r. w zakresie, w jakim prowadzi do nierównego traktowania osób uprawnionych

do dodatku wychowawczego, narusza art. 26 Konwencji w zw. z art. 27 ust. I i 3 i art. 2 ust. I

Konwencji.

Sytuacja, w której brak precyzji przepisu powoduje nierówność w przyznawaniu

dodatku wychowawczego — a tym samym umniejszenie zabezpieczenia społecznego rodzin

wychowujących dzieci — budzi sprzeciw Rzecznika Praw Dziecka.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). Z klauzuli



demokratycznego państwa prawnego, branej pod wzgląd w jej aspekcie formalnym, wynika

kierowany do prawodawcy nakaz stanowienia prawa o odpowiednio wysokiej jakości, tj.

prawa właściwego dla państwa prawnego. Klauzula ta pełni zatem funkcję programową

i optymalizacyjną. Prawodawca powinien unikać formułowania przepisów w sposób

nieklarowny, wieloznaczny, powodujący niepewność jednostki co do zakresu praw lub

obowiązków. Postulat precyzji prawa ma szczególne znaczenie wobec przepisów dotyczących

wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, w tym wolności i praw ekonomicznych,

socjalnych i kulturalnych.

Z zasady demokratycznego państwa prawnego wynikają reguły poprawnej legislacji,

których zbiór został wypracowany w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego.

Reguły te stanowią element zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego

przezeń prawa2. Poprawnie tworzonemu prawu jest stawiane wymaganie określoności

przepisów3,które muszą być także formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny4.

Artykuł 10 ust. 2 u.ś.r. tych wymagań nie spełnia.

Co więcej, z zasady demokratycznego państwa prawnego wynika postulat ochrony

zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa5. Zaufanie to jest podstawą

przewidy%yalności rozstrzygnięć wydawanych przez organy władzy publicznej, wzmacnia

u człowieka poczucie pewności prawa. Niezrozumiała redakcja art. 10 ust. 2 u.ś.r. narusza to

zaufanie, nie dając jasnej odpowiedzi na pytanie, w jakiej wysokości należy się dodatek

w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu.

Literalna wykładnia przedmiotowego przepisu, ograniczająca prawo do dodatku

wychowawczego tylko do pojedynczego wymiaru, byłaby także sprzeczna z postulatem

urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej. Należy pamiętać, że obecnie dodatek

wychowawczy jest finansowany z budżetu państwa, a nie z ubezpieczenia społecznego osoby

opiekującej się dzieckiem, zatem stał się nieaktualny pogląd, że celem przyznania dodatku

jest częściowa rekompensata wynagrodzenia utraconego przez pracownika wskutek

sprawowania opieki nad dzieckiem podczas bezpłatnego urlopu wychowawczego.

Finansowanie dodatku z budżetu państwa daje większą elastyczność w kształtowaniu celu

tego dodatku. Sprawiedliwe społecznie jest podążenie za myślą wyrażoną w art. 4 ust. I u.ś.r.

i przyjęcie, że dodatek służy częściowemu pokryciu wydatków na utrzymanie dziecka.

Wyrok TK z 30 października 2001 r. (K 33/00).
Wyrok TK z 10 listopada 1998 r. (K 39/97), wyr. Z 17 października 2000 r. (8K 5/99), wyr. Z 18 lutego 2000 r,

(P 21/02).
Wyrok TK z 11 stycznia 2000 r. (K 7/99), wyr. TK z 21 marca 2001 r. (K 24/00).
Wyrok TK z 3 grudnia 1996 r. (K 25/1995).



Za przyznawaniem dodatku na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu przemawia

utrata wynagrodzenia za pracę przez osobę korzystającą z urlopu wychowawczego i fakt, że

koszty utrzymania kilkorga dzieci urodzonych podczas jednego porodu są proporcjonalne do

liczby urodzonych dzieci. Przyznanie dodatku na każde dziecko najpełniej realizuje prawa

socjalne przewidziane w art. 71 ust. 1 Konstytucji oraz w art. 26 i art. 27 ust. I i 3 Konwencji

o prawach dziecka.

Do Rzecznika Praw Dziecka wpływają skargi osób, którym odmówiono dodatku

wychowawczego na każde dziecko urodzone podczas jednego porodu. Osoby te uważają się

za pokrzywdzone różnicami poglądów organów władzy publicznej w przedmiocie

interpretacji art. 10 ust. 2 u.ś.r. w okresie sprzed uchwały Naczelnego Sądu

Administracyjnego z 26 czerwca 2014 r. Domagają się przywrócenia sprawiedliwego

i równego rozdziału pomocy państwa dla uprawnionych do dodatku wychowawczego —

w myśl przywołanej tezy uchwały NSA. Jedynym środkiem przywracającym sprawiedliwą

społecznie dystrybucję środków publicznych i równe traktowanie uprawnionych byłoby

wznowienie postępowań administracyjnych lub sądowoadministracyjnych, w których zapadły

niekorzystne rozstrzygnięcia, na podstawie uprzedniego stwierdzenia przez Trybunał

Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP określonego rozumienia przepisu, które stało

się przyczyną odmowy przyznania dodatku. W przypadku postępowań administracyjnych

żądanie wznowienia postępowania znalazłoby oparcie w art. 145a I Kodeksu postępowania

administracyjnego, w przypadku postępowań zakończonych orzeczeniem sądu

administracyjnego — w art. 272 I Postępowania przed sądami administracyjnymi.

Na podstawie art. lOa ust. I ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka

(Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) w związku z art. I ust. 2a oraz art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z 15

lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 1648)

zwracam się do Pani Rzecznik o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem

o stwierdzenie, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

rozumiany w ten sposób, że w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu

sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu

wychowawczego przysługuje do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci, jest niezgodny

z art. 2, art. 18, art. 32 ust. I w zw. z art. 2, art. 71 ust. I Konstytucji RP oraz art. 26 i art. 27

ust. I i 3 w zw. z art. 2 ust. I Konwencji o prawach dziecka.
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W odpowiedzi na wystąpienie w kwestii przeanalizowania przez Rzecznika Praw
Obywatelskich możliwości wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o stwierdzenie, że art. 10 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
rozumiany w ten sposób, że w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu
sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego przysługuje do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci, jest niezgodny
z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2, art. „71 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 26 i art. 27
ust, 1 i 3 w ZW. Z art. 2 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka uprzejmie wyjaśniam, co
następuje.

Zgodnie z art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekimowi prawnemu

dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu

wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 24 miesięcy kalendarzowych;

2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;

3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się
orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
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Przepis art. 10 ust. 2 ustawy określa wysokość tego dodatku na kwotę 400 zł
miesięcznie, nie rozstrzygając jednocześnie, czy przyznaje się go w tej wysokości na każde
dziecko, czy też jest to jeden dodatek.

Wobec rozbieżności na tle wykładni i stosowania tej regulacji przez sądy
administracyjne wyjaśnienia tych przepisów podjął się powiększony skład Naczelnego Sądu
Administracyjnego i uchwałąz dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie o sygn. akt I OPS 15/13
(http://orzeczenia.nsa.goy.pI) stwierdził, że „dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456
ze zm.), w przypadku korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad
więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku
rodzinnego na każde z tych dzieci”.

W uzasadnieniu tej uchwały NSA wskazał, że konstrukcja dodatku do zasiłku
rodzinnego wyraźnie wskazuje, że przesłanką jego przyznania jest opieka nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jeżeli dziecko pozostaje pod faktyczną
opieką osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego, którą jest matka lub ojciec, opiekun
faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka. Nie jest przesłanką przyznania prawa do
tego dodatku określenie okresu, przez jaki dodatek przysługuje, który to okres jest
zróżnicowany w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy, ani też określenie wysokości dodatku
w art. 10 ust. 2 ustawy. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie można więc
z przepisu, który określa okresy pobierania dodatku, w tym okres pobierania dodatku
w razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego
porodu (art. 10 ust. I pkt 3 ustawy), wyprowadzać wniosku, że przepis ten ogranicza prawo
do dodatku tylko do jednego dodatku przyshigującego do zasiłku rodzinnego na jedno
z dzieci, w sytuacji gdy każde z dzieci urodzonych podczas jednego porodu jest dzieckiem,
na które przysługuje zasiłek rodzinny i które pozostaje pod faktyczną opieką osoby
uprawnionej do urlopu wychowawczego, w okresie korzystania z tego urlopu. Nie sposób
twierdzić, na podstawie art. 10 ustawy, że w takiej sytuacji należy wybrać jedno z dzieci, na
które będzie przysługiwał ten dodatek do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Naczelnego
Sądu Administracyjnego nie przekonał argument, że wydłużenie okresu przysługiwania
dodatku do 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka jest sprawowana nad więcej niż
jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, oznacza, że dodatek przysługuje
tylko do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci. Zdaniem NSA, owej tezie przeczy to, że
dodatek jest ściśle związany z zasiłkiem rodzinnym na określone dziecko, a wydłużenie
okresu pobierania dodatku dotyczy wyłącznie określenia okresu pobierania dodatku, a nie
przesłanek, od których zależy nabycie prawa do tego dodatku. Z tego względu nie ma
wystarczających podstaw do przyjęcia, że skoro ustawodawca wydłużył okres pobierania
dodatku w razie sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas
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jednego porodu, to tym samym dodatek ten ma przysługiwać tylko do zasiłku rodzinnego na
jedno z tych dzieci. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił też uwagę, że gdyby w art. 10
ust. I ustawy został pominięty punkt 2, nie byłoby żadnych wątpliwości co do tego, że
dodatek ten przysiugiwaiby do zasilku rodzinnego na każde z dzieci urodzonych podczas
jednego porodu, jeżeli pozostawałyby pod faktyczną opieką osoby uprawnionej do urlopu
wychowawczego, w okresie korzystania z tego urlopu. Sąd dodał, że skoro ustawodawca,
określając w art. 10 ust. 2 wysokość dodatku, nie zastrzegł, że osobie uprawnionej wypiaca
się tylko jeden dodatek (analogicznie, jak to przewidywal art. 30a ust. I ustawy z dnia
1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych co do
przysługiwania zasiłku wychowawczego), to takie zastrzeżenie nie może być
wyprowadzane ani z poprzedząjącej obecne unormowania regulacji dotyczącej zasików
wychowawczych, ani z przepisów regulujących inne dodatki do zasilku rodzinnego, skoro
każdy dodatek regulowany jest autonomicznie. ani też z unormowania dotyczącego okresu
pobierania dodatku, który w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu przedłużony został do 36 miesięcy.

Niewątpliwie stworzenia możliwości wznowienia postępowań administracyjnych
lub sądowoadministracyjnych osobom, którym odmówiono przyznania dodatku w okresie
sprzed uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2014 r., wymagałoby
uprzedniego stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją RP
określonego rozumienia przepisu, które stało się przyczyną odmowy przyznania dodatku.
Nie jest to jednak możliwe, gdyż przedmiotem kontroli trybunalskiej może być tylko
określone rozumienie danego przepisu w związku z ustaloną w orzecznictwie jego
ustabilizowaną wykładnią. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że dokonując
oceny konstytucyjności kwestionowanego przepisu uwzględnia taką jego wykiadnię, jaka
została przyjęta przez sądy lub inne organy stosujące prawo, zwiaszcza jeżeli jest to
wykładnia utrwalona.

Należy zaś zauważyć, że przepis art. 269 I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. —

Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.)
nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej sprawy w sposób
sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale i przyjmować wykiadni prawa odmiennej
od tej, która została przyjęta przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego
(zob. wyrok NSA z dnia 29 lutego 2008 r., I OSK 254/07, LEX nr 453451). Dopóki więc
nie nastąpi zmiana stanowiska wyrażonego we wskazanej uchwale, dopóty sądy
administracyjne obowiązane są je respektować (zob. wyrok NSA z dnia 20 października
2011 r., I OSK 1817/lO, LEX nr 1131489). Analiza orzeczeń sądowych zapadłych po 26
czenyca 2014 r. nie wskazuje na rozstrzyganie spraw w sposób sprzeczny ze stanowiskiem
zawartym w uchwale.



W związku z powyższym, obecnie wykładnia art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych jest utrwalona i respektuje ona standardy konstytucyjne. W tej sytuacji Rzecznik
Praw Obywatelskich nie stwierdza możliwości podjęcia wnioskowanych przez Pana
Rzecznika działaii.

Z

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatkii—.._
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zapoznałem się z dwoma projektami ustaw nowelizujących ustawę z 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.). przekazanymi do
konsultacji publicznych pismem Pana Ministra z 7 stycznia br., znak: DSR-Il-0210-2-2-
RS15.

W związku i powyższym, dzialając na podstawie art. li ust. 2 ustawy z 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) zwracam się o rozważenie
poniższych propozycji wprowadzenia zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

W projektowanej ustaw je proponuję wyraźne uregulowanie kwesti L czy dodatek
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. uregulowany
w art. 10 ustawy, jest przyznawany na kaŻde dziecko, czy też jego miesięczny w\miar jest
staly i niezależny od liczby wychowywanych dzieci, których urodzenie stanowiło podstawę
udzielenia urlopu wychowawczego.

Powyższy problem ma znaczenie w przypadkach, gdy” podczas jednego porodu kobieta
urodzila więcej niż jedno dziecko i opiekuje się urodzonymi dziećmi w czasie korzystania
z urlopu wychowawczego. Ponieważ art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
stanowi, że dodatek do zasilku rodzinnego z lego nin/u przysługuje w iiyokoŚci 400 :1
ulic sięc:nie, pojawila się wątpliwość, czy w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka
miesięczny wymiar dodatku wynosi 400 zi czy stanowi iloczyn tej kwoty i liczby urodzonych
dzieci.

• 25 lat Koawenc)i
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W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysowały się rozbieżne wykładnie
przywołanego przepisu. Ostatecznie, uchwałą z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt

OPS 15/13, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przedmiotowy dodatek, w przypadku
korzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad więcej niż jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, przysługuje do zasiłku rodzinnego na każde
z tych dzieci.

Przyłączam się do zapatrywania NSA i argumentacji przywołanej na jego poparcie.
Uważam, że dodatek powinien być przyznawany na każde dziecko, ponieważ takie
rozwiązanie uwzględnia fakt, że nakłady tnansowe związane z utrzymaniem dzieci zależą od
liczby wychowywanych dzieci. Ponadto zmienił się charakter dodatku, który przed wejściem
w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych miał charakter świadczenia z ubezpieczenia
społecznego, które rekompensowało zarobek utracony z powodu przebywania rodzica
pracownika na urlopie wychowawczym. Obecnie dodatek jest świadczeniem
pozaubezpieczeniowym, nietinansowanym z wnoszonych przez pracownika składek na
ubezpieczenie społeczne. Jak wyraźnie stanowi art. 4 ust. I ustawy o świadczeniach
rodzinnych: Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie ydaików na nirzyinanie
dziecka, co w jednakowym stopniu odnosi się do dodatków do tego zasiłku — zwiększających
jego wymiar w określonych okolicznościach. Przytoczony przepis potwierdza tezę, że celem
zasiłku i dodatków jest wyłącznie wsparcie utrzymania dziecka. Na marginesie należy dodać,
że w projektowanym art. l7c ust. 8 wyraźnie rozstrzygnięto analogiczną kwestię, czy
świadczen je rodzicielskie może przysługiwać w wymiarze pojedynczym czy wielokrotnym.

Kontynuując wątek konstytucyjnego prawa rodzin wielodzietnych i niepełnych do
szczególnej pomocy władz publicznych, sygnalizuję potrzebę wprowadzenia zmiany do
art. I ta ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez zniesienie maksymalnych wymiarów
dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Dc lege Jata miesięczna kwota dodatku
wynosi 170 zł i nie może przekroczyć 340 zi na wszystkie dzieci. W przypadku
wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, kwota powyższa może zostać
zwiększona o 80 zł na dziecko, lecz nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci. Wynika stąd, że
w przypadku rodzin samotnie wychowujących więcej niż dwoje dzieci kwota udzielonego
wsparcia maleje wraz ze wzrostem liczby wychowywanych dzieci.

Z dużym zadowoleniem odnotowałem zaproponowane rozwiązanie łagodzące skutki
przekroczenia kryterium dochodowego przez osoby ubiegające się o ustalenie prawa do



zasiłków rodzinnych z dodatkami. Do Rzecznika Praw Dziecka wplywa bardzo dużo skarg na
przypadki odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z powodu ustalenia, że dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę przekracza prawnie ustaloną kwotę progową. Zawarte w projekcie
rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom benefkjcntów świadczeń rodzinnych.
słusznie uznąącym, że niewielkie przekroczenie progu dochodowego, nie powinno
pozbawiać prawa całego świadczenia.

Bardzo proszę o ustosunkowanie się Pana Ministra do powyższych postulatów.

I
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Odpowiadając na pismo z 5 lutego 2015 r., znak ZSS.422.6.2015JZ, zawierające
propozycje zmian w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 114) przedstawiam niniejsze stanowisko.

Odnosząc się do propozycji wyraźnego uregulowania kwestii, czy dodatek z tytułu opieki
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego uregulowany
w art. 10 ww. ustawy, jest przyznawany na każde dziecko, czy też, niezależnie od liczby
wychowywanych dzieci, których urodzenie stanowiło podstawę udzielenia urlopu
yyychowawiczego, przyznawany jest jeden dodatek, uprzejmie informuję, że nowelizacja przepisów
we wskazanym zakresie została przygotowana przez grupę posłów i wniesiona do Marszałka
Sejmu w dniu 17 lutego 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej w pełni popiera ww. projekt.

Powyższy projekt, w dodawanym do art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych ustępie 3a
wskazuje wyraźnie, że uprawnionemu do zastiku rodzinnego przysługuje jeden dodatek z tytułu
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego bez względu na liczbę
dzieci nad którymi sprawuje opiekę. Zmianie ulegnie natomiast wysokość dodatku w przypadku
jednoczesnego sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem w ten sposób, że kwota
dodatku, wynosząca 400 zł, będzie wzrastać o 200 zł na każde kolejne dziecko, w wieku do
ukończenia 5. roku życia, począwszy od drugiego.

Konieczność wprowadzenia tej regulacji wynika z wątpliwości interpretacyjnych, które
pojawiły się w stosowaniu art. 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z uchwałą
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. I OPS 15/13. Projektowane



rozwiązanie pozwała ujednolicić stosowanie ww. przepisów przez organy realizujące ustawę
o świadczeniach rodzinnych.

Jednocześnie projekt ten uwzględnia potrzebę zwiększonego wsparcia rodziców
ponoszących większe wydatki w związku z wychowaniem więcej niż jednego dziecka poprzez
uzależnienie wysokości omawianego dodatku od liczby dzieci nad którymi sprawowana jest
opieka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Odnosząc się do proponowanej zmiany art. li a ustawy o świadczeniach rodzinnych
poprzez zniesienie maksymalnych wymiarów dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, wyjaśniam, że w opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej postulat nie znajduje
dostatecznego uzasadnienia w świetle całokształtu udzielanego przez Państwo wsparcia dla rodzin
wielodzietnych oraz niepełnych. Oceny poziomu wsparcia rodzin wielodzietnych i niepełnych,
w tym wychowujących dzieci niepełnosprawne, nie należy dokonywać w oderwaniu od innych
form wsparcia dostępnych w danej sytuacji faktycznej na podstawie innych przepisów prawa,
w szczególności ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia
25 lutego 1997 r., sygn. akt K 21/95, porównywanie sytuacji socjalnej różnych kategorii osób nie
może ograniczać się do jednego tylko elementu, rozpatrywanego w izolacji od pozostałych, lecz
musi brać pod uwagę całokształt uprawnień i sytuacji faktycznej tych podmiotów. Selektywność
pewnych uprawnień w ramach polityki socjalnej może bowiem służyć wyrównywaniu sytuacji
faktycznej pewnej grupy obywateli w stosunku do innych. Tak zastosowana selektywność może
więc być niekiedy metodą realizacji konstytucyjnej zasady równości.

Istotnym jest, że świadczenia rodzinne są pozaubezpieczeniowymi świadczeniami
socjalnymi finansowanymi w całości z budżetu państwa, co wiąże się z koniecznością
równoważenia potrzeb socjalnych z dyscypliną budżetową. Ustawa o świadczeniach rodzinnych,
przewiduje wiele rodzajów powiązanych ze sobą świadczeń rodzinnych, w szczególności zasiłek
rodzinny wraz z dodatkami. Pozwała to na sprawiedliwe społecznie, zgodne z konstytucyjnymi
zasadami, rozdysponowanie środków publicznych na wsparcie rodzin znajdujących się w różnych
sytuacjach.

Dla przykładu, dodatkowym świadczeniem przysiugującym rodzinom wielodzietnym,
uzupełniającym wsparcie dostępne w przedstawionych powyżej okolicznościach jest, uregulowany
w art. I 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej. Zgodnie z art. 12a ust. 2 przysługuje on w wysokości 50,00 zł miesięcznie na trzecie
i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. Funkcję wspierania rodzin z dziećmi



niepełnosprawnymi pełni m.in. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego określony w art. 13.

Minister Pracy i Polityki Społecznej dostrzega niewątpliwe potrzeby rodzin wielodzietnych
i podejmuje inicjatywy mające na celu dalsze, zwiększenie udzielanego im wsparcia, chociażby
poprzez opracowaną ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).
Niemniej jednak socjalny charakter świadczeń rodzinnych, kierowanych z ograniczonych środków
budżetu państwa uniemożliwia aktualnie zmiany zasad przyznawania dodatku z tytułu
wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Mając na uwadze powyższe, Minister Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi prac nad
zmianami zasad przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania
dziecka.

Przypomnieć należy, że Trybunał Konstytucyjny potwierdził już zgodność z Konstytucją
dotychczasowych rozwiązań we wskazanym wyżej zakresie. W wyroku z dnia 20 grudnia 2012 r.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. I la ust. 3 oraz 1 la ust. 4 ustawy o świadczeniach
rodzinnych w części jakiej ograniczają wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania
dziecka oraz jego zwiększenia są zgodne z art. 32 ust. I w związku z art. 71 ust. I i art. 2
Konstytucji, przy czym art. 1 la ust. 4 ww. ustawy jest zgodny także z art. 69 Konstytucji.

MINISiR

.bieŃa” .Jdyn
Podsekreta Stanu
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(\i
nawiązując do mojego wystąpienia z 9 sierpnia 2012 roku o sygn.

ZSS/500/19/2012/JZ. pragnę ponownie zwrócić uwagę Pana Ministra na problematykę
egzekucji za granicą świadczeń alimentacyjnych zasądzanych orzeczeniami polskich sądów.

Rzecznik Praw Dziecka we wspominanym wystąpieniu wskazywał na brak
skuteczności stosowania przepisów dwóch aktów prawa międzynarodowego: Konwencji
o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku dnia
20 czerwca 1956 r. tzw. „Konwencji Nowojorskiej” oraz rozporządzenia Rady WE Nr
4/2009 w sprawie jwysdykcji, prawa właściwego, uznawania i iykoni”anicz orzeczeń oraz
współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, powołanego dalej jako „rozporządzenie
4/2009”, w przypadku gdy zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego jest obywatel
Republiki Włoskiej.

W tym miejscu należy wskazać, że powyższy problem pozostaje w pełni aktualny,
a do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływają prośby o interwencję w związku
z rażącą opieszałością w podejmowaniu czynności urzędowych przez właściwe organy
Republiki Włoskiej.

Zgodnie z założeniami Konwencji Nowojorskiej, włoski organ przyjmujący,
po otrzymaniu wniosku, zobowiązany jest do podjęcia w imieniu wierzyciela alimentacyjnego
wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania alimentów, w tym wszczęcia postępowania
egzekucyjnego lub postępowania o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego.

Z informacji przekazywanych Rzecznikowi przez wierzycieli, jak również przez
polskie sądy okręgowe wynika, że włoski organ przyjmujący nagminnie i konsekwentnie nie

• 25 lat Konwencji
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wykonuje wniosków polskich wierzycieli w tych sprawach, ignorując monity sądu polskiego
oraz interwencje podejmowane przez polskie służby konsularne. Podejmowanie interwencji
za pośrednictwem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz placówek dyplomatycznych
nie rokuje szans na powodzenie, ponieważ włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
prezentuje pogląd, iż w myśl art. 6 pkt 2 Konwencji Nowojorskiej może udzielić informacji
na temat stanu sprawy wyłącznie instytucji kierującej wniosek alimentacyjny tj. właściwemu
sądowi okręgowemu. Główne problemy występujące w trakcie postępowafi na podstawie
Konwencji Nowojorskiej to:

1. brak potwierdzenia przyjęcia wniosku przez włoski organ przyjmujący;
2. udzielanie informacji przez organ przyjmujący dopiero po kilkakrotnych

ponagleniach;

3. niepodejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca zamieszkania
dłużnika i zwrot wniosku przez organ przyjmujący;

4. wielokrotne uzależnianie podjęcia czynności przez organ przyjmujący
od uzupełniania dokumentacji, pomimo iż żądane dokumenty wysłane były w ramach
dokumentacji wspierającej wniosek;

5. podnoszenie zarzutu pozbawienia dłużnika prawa do obrony w postępowaniu przed
sądem polskim w sytuacji, gdy wykazane jest stosownymi dokumentami,
że pozwanemu skutecznie doręczono odpis pozwu wraz z pouczeniem o treści
art. 1135 k.p.c.;

6. po przekazaniu wniosku przez włoskie MSW właściwym władzom miejscowym
(Rządowe Biuro Terytorialne) - brak dalszych informacji o losach wniosku;

7. brak na]eżytej reprezentacji wierzyciela alimentacyjnego przez włoskiego adwokata
z urzędu.

Podobne problemy występują w trakcie wykonywania orzeczeń w zakresie
zobowiązań alimentacyjnych w przypadku rozporządzenia Rady WE Nr 4/2009.

W art. 51 ust. I i ust. 2 rozporządzenia zostały wymienione kluczowe obowiązki
organów centralnych dla ułatwienia egzekucji świadczeń alimentacyjnych w państwach
członkowskich np.:

1. przyznanie lub ułatwienie przyznania pomocy prawnej;
2. udzielenie pomocy w ustaleniu miejsca pobytu dłużnika lub wierzyciela;



3. udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich informacji o dochodach, a w razie potrzeby
- o innych aspektach sytuacji finansowej dłużnika lub wierzyciela, w tym informacji
o położeniu majątku;

4. ułatwianie toczącego się postępowania w przedmiocie wykonania orzeczeń dotyczących
świadczeń alimentacyjnych, w tym świadczeń zaległych;
5. ułatwianie pobrania i szybkiego przekazania alimentów.

W tym miejscu należy podkreślić, że rozporządzenie 4/2009 od 18 czerwca 2011 roku
jest głównym aktem prawnym regulującym kwestie wykonywania orzeczeń
na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Informacje przekazywane Rzecznikowi Praw Dziecka przez sądy okręgowe wskazują,
że nadal postępowania te są nieskuteczne, a polscy wierzyciele alimentacyjni nie otrzymują
świadczeń należących się im od dłużników — obywateli włoskich zamieszkałych w Republice
Włoskiej. Często podnoszoną przeszkodą wskazywaną przez organy włoskie jest brak prawa
do obrony dłużnika w trakcie postępowania sądowego na terytorium Polski oraz
niewypłacalność dłużnika, jednak przedstawiane zarzuty nie są należycie uzasadniane, mają
charakter jednozdaniowych informacji.

Zgodnie z art. 74 rozporządzenia 4/2009, ocena jego stosowania zostanie
przedstawiona przed upływem 5 lat Parlamentowi Europejskiemu i Komisji, natomiast
przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości uczestniczy w corocznych spotkaniach organów
centralnych państw członkowskich stosujących rozporządzenie 4/2009, jak i w spotkaniach
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, o którym mowa w art.73 tego rozporządzenia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. lOa ust.1 i art. 11 ust.1 ustawy
z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
uprzejmie proszę Pana Ministra o ponowne zbadanie i ocenę jakości współpracy z organami
Republiki Włoskiej.

c
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W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego br., dotyczące oceny współpracy ze stroną

wioską w sprawach transgranicznej egzekucji alimentów, Ministerst\yo Sprawiedliwości uprzejmie

informuje, co następuje;

I. Jako organ przyjmujący wnioski kierowane z państw członkowskich Unii Europejskiej

na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie

jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie

zobowiązań alimentacyjnych Dz.Urz. UE L 7 z 10.01.2009 r., s. 1-78 ze zm.), Ministerstwo

Sprawledh\yości nie sprawuje nadzoru nad czynnościami Sądów Okręgowych, wyznaczonych na

podstawie art. 51 ust. 3 do wykonywania zadań organu central.nego y zakresie przekazywania

wniosków z Polski. W przypadku trudności w rozwiązaniu problemów pojawiających się we

\yspolpracy z zagranicznymi organami przyjmującymi, Sądy Okręgowe zwracają się do

Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inter\yencji na szczeblu Ministerstw. Efekty

lnter\yencji o charakterze ogólnym komunikowane są wszystkim Sądom Okręgowym, W celu

wymiany informacji i uniknięcia problemów w przyszłości. Analogicznie, zagraniczne organy
centralne często zwracają się do l\1inisterstwa w celu wyjaśnienia indy.yiduaInej praktyki
poszczególnych Sądów Okręgowych, działających na podstawie art. 51 ust. 3 albo rozbieżnych

rozwiązań przyjętych przez 45 jednostek przesyłających. Decentralizacja obrotu wynikająca

z przekazanej na podstawie art. 71 ust. I lit. e) Informacji Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 29 czerwca 2011 r. t brak ustawy implementacyjnej ustalającej tryb pracy organu

centralnego stanowią źródło wielu wątpliwości zagranicznych organów centralnych
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oraz utrudniają wprowadzenie ednoktej praktyki rozwiązywania problemów związanych

m.in. z pokrywaniem kosztów tłumaczenia dokumentów, formy prawnej odmowy przyjęcia
wniosku do rozpoznania y przypadku niespełniema warunków określonych w Rozporządzeniu

nr 4/2009, biegu termi.nów, jawności akt prowadzonych przez Sądy Okręgowe i ochrony danych

osobowych przekazanych w trybie art. 62.

II. W 2014 r. Ministerstwo Sprawiedliwości nie otrzymało z Włoch ani jednego \yriiOSku

trybie Rozporządzenia nr 4/2009, natomiast prowadziło jedną sprawę przekazanego pod

koniec 2013 r. z włoskiego Ministerstwa Sprawiedlhyości wniosku o stwierdzenie wykonalności

i nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu francuskiemu zgodnie z art. 56 ust. 1 lit. a) i b).

Pomimo wstępnych trudności w doręczeniu odpisu pozwu ojcu dziecka, obywatelowi Argentyny,

postano\yienle o nadaniu klauzuli wykonalności wydane zostało w ciągu 7 tygodni od przekazania

przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka (dalej: DWMPC)

uzupełnionego wniosku do sądu polskiego. W lutym 2015 r. Ambasada Republiki Włoskiej

W Warszawie interweniowała w sprawie opieszałego w jej ocenie prowadzenia postępowania

sprawie oraz braku zaspokojenia wierzycielki. Postępowanie egzekucyjne w sprawie nie zostało

dotychczas wszczęte z powodu złożenia przez uczestnika postępowania środka odwoławczego

określonego w art. 32.

III. W reakcji na pismo Rzecznika Praw Dziecka, przed zaplanowanym na dni

11-12 marca 2015 r. spotkaniem Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,

ramach którego przewidziano spotkanie organów centralnych Rozporządzenia nr 4/2009,

27 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało Komisji Europejskiej wniosek o organizację

ze stroną włoską rozmów dwustronnych na temat jakości współpracy włoskiego organu

przyjmującego wnioski, opóźnień w przekazywaniu korespondencji i niskiej skuteczności

dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przez wnioskodawców mających miejsce zwykłego

pobytu w Polsce, Równocześnie, 6 marca przekazano włoskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości

zastrzeżenia dotyczące współpracy, nadesłane przez 17 Sądów Okręgowych w odpowiedzi

na pytanie Ministerstwa Sprawiedliwości o uwagi rit. współpracy z Włochami. Krytyczna ocena

pracy organu włoskiego przekazana przez Sądy Okręgowe pokrywa się z tezami zawartymi

piśmie Rzecznika Praw Dziecka z 11 lutego br., tj. sądy zwracają uwagę na po\ytarzające się

nieuzasadnione zdaniem wierzycielek umorzenia postępowania prowadzonych po przekazaniu

spraw włoskiemu organowi centralnemu, w wielu sprawach milczenie organu i brak reakcji

na powtarzające się monity, brak możliwości ustalenia adresu zobowiązanego we Włoszech bądź

przekazy\yanie informacji o jego niewypłacalności bez uzasadnienia nt. ewentualnego

zatrudnienia, posiadania rachunku bankowego lub innych aktywó\y podlegających zajęciu,



nieuzasadnione w ocenie sądów odrzucanie wniosków o uznanie wyroków pochodzących sprzed
daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Z powodu ograniczenia czasu spotkania w Brukseli, nie była możliwa prezentacja stronie
włoskiej wszystkich zastrzeżeń dotyczących współpracy i omówienie większej Liczby spraw
indywiduahiych. Wobec przekazy\yania uwag przez Sądy Okręgowe również
po dacie spotkania, Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi korespondencję nr. ogólnych
problemów występujących we współpracy oraz podejmuje na wniosek sądów interwencje

poszczególnych sprawach w formie elektronicznej oraz Listownej i na drodze rozmów
telefonicznych. Dotychczas nie udało się uzyskać wyraźne; poprawy pracy włoskiego
Ministerstwa Sprawiedliwości, wobec czego podejmowane są kolejne kroki mające na celu
zaangażowanie \y k\yesę bezskuteczności wniosków obywatelek polskich o egzekucję alimentów
od dłużriikó\y zamieszkałych lub posiadających majątek na terytorium Wioch oraz organizację
dwustronnego spotkania przedstawicieli Ministerstw Sprawiedliwości z ewentualnym udzialem
pracowników sekcji obrotu prawnego z zagranicą Sądów Okręgowych.

Równocześnie należy zau\yażyć, że część Sądów Okręgowych odnotowała znaczącą
poprawę współpracy z wloskim Ministerstwem Sprawiedliwości na podstawie Rozporządzenia
nr 4/2009 y stosunku do kooperacji z włoskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
na podstawie Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granic sporządzonej
y Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. Dz.1J. z 1961 r. Nr 17 poz. 87), w szczególności
w zakresie potwierdzania wpływu wniosków oraz terminowości udzielania odpowiedzi
na zapytania organu przekazującego.

IV. W celu zebrania danych dotyczących skali obrotu z Włochami, Ministerstwo
Sprawiedliwości zwróciło się o przekazanie informacji nr. liczby wniosków o podjęcie
szczególnych działań (z art. 53) i innych wniosków (z art. 56) przesianych w 2014
do Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Włoskiej w trybie Rozporządzenia nr 4/2009.
Do 22 kwietnia 2015 r. wpłynęły odpowiedzi wskazujące następującą liczbę spraw przekazanych:
Sąd Okręgowy w Biaiymstoku: 3 wnioski z art. 53, 8 z art. 56; Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej:
1 wniosek z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy w Elblągu: 1 wniosek z art. 53, O z art. 56;
Sąd Okręgowy w Gdańsku: łącznie 5 wniosków; Sąd Okręgowy w Gliwicach: 2 wnioski z art. 53,
3 z art. 56; Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze: O wniosków z art. 53, 2 z art. 56; Sąd Okręgowy
w Kaliszu: O wniosków z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy y Katowicach: łącznie 10 wniosków;
Sąd Okręgowy y Kielcach: I wniosek z art. 53, 14 z art. 56; Sąd Okręgowy w Koszalinie:
O wniosków z art. 53, 5 z art. 56; Sąd Okręgowy w Krakowie: 7 wniosków z art. 53, 7 z art. 56;
Sąd Okręgowy w Krośnie: 5 wniosków z art. 53, 7 z art. 56; Sąd Okręgowy y Legnicy:



6 \yniosków z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy w Lublinie: łącznie 23 wnioski (od rozpoczęcia
stosowania regulacji); Sąd Okręgowy y Łodzi: 1 wniosek z art. 53, 3 z art. 56; Sąd Okręgowy
w Nowym Sączu: 2 wruoski z art. 53, 12 z art. 56; Sąd Okręgowy w Olsztynie: łącznie I wniosek;
Sąd Okręgowy w Opolu: 0 wniosków z art. 53, 2 z art. 56; Sąd Okręgowy w Ostrołęce:

O wniosków z art. 53, O z art. 56; Sąd Okręgowy \V Piotrkowie Trybunalskirn: 2 wnioski z art. 53,
O z art. 56; Sąd Okręgowy w Płocku: O wniosków z art. 53, 4 z art. 56; Sąd Okręgowy y Radomiu:

2 wnioski z art. 53, i z art. 56; Sąd Okręgowy w Sieradzu: O wniosków z art. 53, O z art. 56;
Sąd Okręgowy w Słupsku: O wniosków z art. 53, I z art. 56; Sąd Okręgowy w Suwalkach: łącznie

4 ynioski; Sąd Okręgowy w Swidnicy: 4 wnioski z art. 53, 4 z art. 56; Sąd Okręgowy

w Tarnobrzegu: 2 wnioski z art. 53, 12 z art. 56; Sąd Okręgowy w Tarnowie: I wniosek z art. 53,

6 z art. 56; Sąd Okręgowy Warszawa-Praga y Warszawie: I wniosek z art. 53, i z art. 56;
Sąd Okręgowy we Wlocła\yku: O wniosków z art. 53, l z art. 56; Sąd Okręgowy we Wrocławiu:

O wniosków z art. 53, 4 z art. 56; Sąd Okręgowy w Zamościu: 4 wnioski z art. 53, 4 z art. 56

sumie 45 wniosków z art. 53, 101 wniosków z art. 56, 20 wniosków o n.esprecyzo\yanym

charakterze oraz część spośród 23 wniosków przekazanych przez SO w Lublinie. Dotychczas

Sądy Okręgowe nie gromadziiy w celach statystycznych informacji nt. płci, narodowości lub

obywatelstwa dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których postępowanie nie zostało

wszczęte albo zostało umorzone wobec bezskuteczności.

Sądy Okręgowe zachowują swą funkcję organów przekazujących również na gruncie

Konwencji o rn.iędzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków

rodziny podpisanej w Hadze 23.11.2007 r. po rozpoczęciu jej stosowania I sierpnia 2014 r.

V. Przed upływem okresu 5 lat stosowania Rozporządzenia nr 4/2009, do końca 2015 r.
Min.isterst\yo Sprawiedliwości zwróci się do Sądów Okręgowych, jako instytucji wykonujących
zadania organów centralnych na mocy delegacji z art. 51 ust. 3 w sprawach przekazywanych

za granicę, z prośbą o ocenę stosowania przepisów Rozporządzenia ni 42009, ze szczególnym

uwzględnieniem współpracy z Republiką Włoską oraz, w celu poprawy skuteczności egzekucji
alimentów w tym państ\yie, będzie kontynuowało bezpośredni dialog z Ministero delia Giusńzia,
korzystając równocześnie z forum Europejskiej Sieci Sądowej, pomocy polskich urzędów
konsularnych, \yloskich pełnomocników stron oraz innych kompetentnych podrniotó\y.

I
płiIyaaniem,
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„i L
w nawiązaniu do yczesniejszej korespondencji dotyczącej projektu zalozen do ustawy

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych usta\y w częsci
ktora przewiduje rezygnację z wpisu z urzędu do Rejestru Dluzmków Niewypłacalnych
diuźnikow ktorych zaleglości alimentac\ jne przekraczają okres 6 miesięcy, na podstawie art
10 ust I pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz li Nr 6. poz. 69, z pożn zm)
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie wyników ankiety. o ktorej mowa
w odpowiedzi z 3 grudnia 2014 r., znak DPrC-1I1-4392-2!13, na moje w”stqpienie z 21
pazdziernika 2014 r., znak: ZSS/500!2520 14 KT

Powyzsza ankieta, za pośrednictwem Ministra Pracy i Polityki Społecznej miała byc
skierowana do praco\ynikow urzędow gmin odpo\\ iedzialnych za postępowania wobec
dłuznikow alimentacyjnych w celu pocz\ niema dodatkowych ustalen. czy wpis dluznika
alimentacyjnego do Rejestru Dłuznikow Niew\”placaln\ch Krajowego Rejestru Sądowego
wply\ya na skutecznosć egzekucji naleznosci alimentacyjnych

Niezalezme od wynikow ankiety pragnę podkreslic. ze problem
niskiego poziomu skLitecznosc i egzekucji orzeczen sądowych dotyczących al imentow
oczekuje na swoje generalne rozwiazani e

2
25 1r Konwencji
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W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2015 r. ZSS.422.16.2015.KT dotyczące
projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz niektórych innych ustaw w części, w której projekt ten przewiduje rezygnację z
wpisu z urzędu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru
Sądowego dłużników, o których mowa w art. 1086 4 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. - Kodeks postępowania cywiInegouprzejmie wyjaśniam, co następuje.

W okresie od grudnia 2014 r. do marca 2015 r. przeprowadzono ankietę na
próbie 510 urzędników samorządowych odpowiedzialnych za postępowania wobec
dłużników alimentacyjnych — a zatem osób bezpośrednio stykających się z
problemem niskiej ściągalności należności alimentacyjnych.

Na podstawie jej wyników można slwierdzić, że wpis do Rejestru Dłużników
Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego nie jest skutecznym sposobem
dyscyplinowania dłużników (tak 85% respondentów) i rezygnacja z niego nie utrudni
ściągania należności (tak 87% respondentów).



Pytanie i. Czy Fani Pana zdaniem ypis dłużnika mentacyjnego
do Rejestru Dłużnikó Nieuyplacalnych Kra;owego ReJestru

Sądou ego jest skutecznym działaniem dyscyphnu;ącym diutnikow
alimeritacyjnych

Pytanie g Czy Pani Fana zdaniem. rezynac;a z % pisyw ania
dłutnikó alimentacyjnych do Rejestru Dhiżnikó Siew ypłicalnych

Krajow ego Re;estru Sądow ego utrudni sciągalność należnosci
alimentacyjnych. ti zgiędniając. że dlutnicy ci nadal będą w pisyw ani

do BIG
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W pytaniach otwartych — mających na celu identyfikację szczegółowych
problemów i dopracowanie projektowanych rozwiązań - respondenci podkreślali, że
w wielu przypadkach dłużnicy są osobami nie uczestniczącymi w legalnym obrocie -

nie posiadającymi legalnej pracy i nie korzystającymi z kredytów — zatem wpis do
Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego w żaden
sposób nie wpływa na ich sytuację.

Respondenci wyrazili jednak opinię, że wpis dłużnika do rejestru może być
efektywny w dwóch przypadkach:

1) kiedy dłużnik stara się o kredyt/dokonuje zakupu na raty (wpis mu to
utrudni/uniemożliwi) lub

2) kiedy prowadzi on działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (wpis wpłynie na
obniżenie jego wiarygodności, utrudni mu prowadzenie działalności).

Ponadto zauważono, że krytyka rezygnacji z wpisu do RDN KRS dłużników
alimentacyjnych wynika prawdopodobnie z niezrozumienia przedmiotowej propozycji
i odbierana jest jako rezygnacja z wpisu dłużników do Biur Informacji Gospodarczej,
które w obrocie gospodarczym (w szczególności dla banków i innych instytucji
finansowych) stanowią źródło informacji o klientach.

Podkreślenia wymaga, że projekt założeń nie przewiduje rezygnacji z wpisu
dłużników alimentacyjnych do BIG (Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor, Rejestr
Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej) jako metody
dyscyplinowania dłużników starających się o kredyt.

Odnosząc się zatem do spostrzeżeń opisanych w pkt 1) stwierdzić należy, że
jedynie zamieszczenie informacji o zaleganiu z płatnością zaległości alimentacyjnych
w jednym z Biur Informacji Gospodarczej, do których wpis:

a) może być dokonany zarówno na podstawie zawiadomienia przedstawiciela
ustawowego małoletnich uprawnionych (koszt 69 zł + prosta umowa zawierana przez
internet), jak i na podstawie zawiadomienia właściwego organu gminy;

b) dotyczy zaległości wymagalnych;

c) może być dokonany przed wszczęciem egzekucji komorniczej
może zdyscyplinować dłużnika, który zamierza zaciągnąć kredyt lub dokonać zakupu
na raty, albowiem to właśnie w Biurach Informacji Gospodarczej (a nie w RDN KRS)
banki i inne instytucje finansowe sprawdzają swoich przyszłych klientów.

Przypomnieć należy, że z urzędu do RDN KRS wpisywani są jedynie dłużnicy co
do których egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna w odniesieniu do
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zaległości alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6 miesięcy. Jak wskazuje logika,
jeżeli egzekucja jest bezskuteczna1ż nie posiada ani majątku, ani żadnego
źródła dochodu, nie może zatem wykazać się zdolnością kredytową. Nie jest więc
nawet potencjalnym klientem ban ku.

Z kolei wskazanie przez ankieterów, że ujawnienie informacji o zaleganiu z
zobowiązaniami alimentacyjnymi może mieć wpływ na wiarygodność osób fizycznych
wykonujących działalność gospodarczą,skutkowało skierowaniem w dniu 18 marca
br. badań ankietowych do przedsiębiorców zrzeszonych w BCC, Konfederacji
Lewiatan, KIG, PRB i ZRzP, w celu ustalenia, czy informacja o zaległościach
alimentacyjnych potencjalnego kontrahenta wpłynęłaby na ocenę jego
wiarygodności. Zapytano także, czy przedsiębiorcy chcieliby mieć możliwość
szybkiego i darmowego sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent prowadzący
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zalega z zapłatą alimentów.

Na ankietę odpowiedziało 63 respondentów. Jej wyniki przedstawiono poniżej.

Czy Pani/Pana zdaniem wiedza, że polenqalny kontrahent zalega
ponad pół roku z zapłatą alimentó jest istotna dla oceny jego

wiarygodności w obrocie gospodarczym?

4



Czy chciałaby Pani/Pan mieć możliwość szybkgo darmowego
sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent prowadzący działalność

gospodarczą jako osoba zyczna zalega z zapłatąalimentów7

Analiza wyników powyższych ankiet skłania do rozważenia następujących
propozycji:

1. ujawnienia informacji o zaleganiu z zapłatą należności alimentacyjnych w CEIDG —

co wobec osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą mogłoby odnieść
pozytywny skutek, gdyż wpis taki mógłby podważyć wiarygodność takiego
kontrahenta w obrocie gospodarczym;

2. zwolnienia przedstawicieli ustawowych małoletnich uprawnionych do alimentacji z
konieczności uiszczania opłaty od wniosku o wpis dłużnika do RDN KRS. Jeżeli
bowiem przedstawiciel ustawowy uznałby, że wobec konkretnego dłużnika byłby
skuteczny wpis do RDN KRS, to mógłby złożyć w tym zakresie stosowny wniosek
(dziś też może, ale taki wniosek podlega opłacie w kwocie 300 złotych).

Realizacja powyższych propozycji pozwoliłaby na działanie punktowe,
nakierowane na osoby, wobec których ujawnienie informacji o zaleganiu z płatnością
należności alimentacyjnych mogłoby odnieść pożądany skutek, a wyeliminowałaby
działania nieefektywne wobec tych dłużników, którzy pomimo wpisania ich do RDN
KRS nie odczuwają z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

5
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa.26 marca 2015 roku
Rzecznik Pray Dziecka

Murek Michalak

ZSS422. 1920 15.KT

Pan
Cezary Grabarczyk
Minister Sprawiedliwości

zgodnie z ptzepisem art. 27 ust. 4 Konwencji o prawach dziecka, stanowiącym, że:
Państwa - Strony podejmą wsze/kie wiaściwe kroki dla zapewnienia lożenia na zi trzymanie
dziecka ze strony rodziców lub innych osób ponoszqcych odpowiedzialność fnansowq za
dziecko, zarówno na terenie Państwa Strony, jak i za granicą [...j na Polsce spoczywa
obowiązek stworzenia efektywnego systemu ochrony i realizacji prawa dzieci do
zabezpieczenia alimentacyjnego.

Powyższe wskazanie wyrażone zostało również w art. 133 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788. z późn. zm.). na mocy
którego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. które nie
jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba. że dochody z majątku dziecka wystarczaja na
pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie z art. 1081 I kpc, wierzyciel kierujący wniosek o wszczęcie egzekucji
alimentów nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji ani majątku dłużnika, z którego
egzekucja ma być prowadzona. Przyjmuje się wówczas, że wniosek dotyczy wszystkich
dopuszczalnych jej sposobów, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie
egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania wierzyciela. Na podstawie art. I 082 kpc, tytułowi egzekucyjnemu
zasądzającemu alimenty sąd ma obowiązek nadać klauzulę wykonalności z urzędu, a tytuł
wykonawczy doręcza się wierzycielowi z urzędu.

W sprawach, w których zasądzono alimenty, w oparciu o art. 1085 kpc. egzekucja
może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznał.
Komornik, także z urzędu, obowiązany jest na podstawie art. 1086 kpc przeprowadzić

• 25larKonwencji
o Prawach DziecLa



dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca
zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na
wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy
dłużnika. Dochodzenie to powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych
niż 6 miesięcy. Jeżeli w wyniku dochodzenia nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego
majątek, komornik skiada wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia
majątku. W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu
winien złożyć wniosek cło Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru
dłużników niewyp1acalnych

Wymienione powyżej rozwiązania prawne powinny służyć szybkiej i skutecznej
egzekucji mąjącej na celu zaspokojenie uprawnionego do alimentów dziecka w sytuacji, gdy
rodzic dobrowolnie nie wykonuje ciążącego na nim z mocy prawa obowiązku.

Tymczasem jako Rzecznik Praw Dziecka otrzymuję wiele zgłoszeń dotyczących
długiego czasu trwania postępowań egzekucyjnych oraz bardzo niskiej skuteczności egzekucji
mszczeń alimentacyjnych.

Powyższe potwierdzają dane Ministerstwa Sprawiedliwości2,z których wynika, że
spraw egzekucyjnych alimentacyjnych w I półroczu 2014 r. było 628 475. Na liczbę tę
składają się: 598 529 — spraw pozostałych z poprzedniego roku oraz 29 946 — nowych spraw.
Przez wyegzekwowanie świadczenia załatwiono ostatecznie 4 540 spraw alimentacyjnych, co
stanowi jedynie 0,72 % ogólnej liczby spraw.

W sytuacji bezskuteczności egzekucji wsparcie dla osób uprawnionych do alimentów
realizowane jest poprzez świadczenie z funduszu alimentacyjnego, regulowane ustawą z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 128,
z późn. zm.). Wsparcie to nie obejmuje jednak wszystkich osób z uwagi na ograniczenie
zawarte w art. 9 ust. 2 ww. ustawy, który stanowi, że świadczenie z funduszu przysługuje
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł.

Mając na względzie konieczność ochrony prawa każdego dziecka do godziwych
warunków socjalnych, uważam za niezbędne urealnienie funkcjonujących rozwiązań
i zwiększenie efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

pcistu1oann zmiana przepisu art 086 * 4 kpc zakladajzca rezynacj z wpisu do Rejestru Dłuznikćw Niewypiacalnych dIużnków,kturch zaleutoset alimentacyjne przekraczają okres 6 mizsiccy. by)a przedmiotem wystipienia Rzecznika Praw Dzieckado Ministra Spra\%ledlIwoŚci z 21 października 2014 r.. znak: ZSS(500t28I2Ol4WT.

Sprawozdanie MS-Kom23 (sprawozdanie zczynności komornika) I pó)rocze 2014



W związku z powyższym, na podstawie art. II ust. I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69. z póżn. zm.). zwracam się do Pana Ministra
o dokonanie analizy zgłoszonego problemu i podjęcie działań w celu jego rozwiązania.
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Wiadyslaw Kosiniak — Kamysz
Minister Pracy i Polityki Spolecznej

I1

na probleńi niealimentacji dzieci wskazuję od wielu lat w Uwagach o stanie
przestrzegania praw dziecka, przedstawianych Sejmowi i Senatowi wraz z Informacją o
działalności Rzecznika Praw Dziecka. Z faktem niealimentacji nierozerwalnie łączy się
zagadnienie pomocy dla dzieci. które będąc uprawnionymi do alimentów nie otrzymują ich
z powodu bezskutecznej egzekucji.

Zgodnie ze standardami wyznaczonymi między innymi w art. 26 Konwencji
o praw cich dziecka. Państwa-Strony będą uznawał)” prawo każdego dziecka do korzystania
z systemu zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń socjalnych. oraz będą
podejmowały niezbędne kroki do osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa zgodnie z ich
prawem wewnętrznym (ust. 1). Tam gdzie jest to możliwe, powyższe świadczenia powinny
być zabezpieczone z uwzględnieniem zasobów i warunków życia dziecka oraz osób
odpowiedzialnych za jego utrzymanie, jak również wszelkich innych okoliczności.
odnoszących się do stosowania realizacji Ś\ iadczeń wnioskowanych przez dziecko lub
wjego imieniu (ust. 2).

Na gruncie prawa krajowego kwestia pomocy dla maloletnich, które nie otrzymują
alimentów z powodu bezskutecznej egzekucji regulowana jest ustawą z dnia 7 września
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228, z późn.
zm.). która weszła w życie I października 2008 r. Zgodnie z art. 9 ust. 2 tej ustawy.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
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Według Informacji o realizacji ustrnyy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
przedstawionej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w 2010 r. świadczenia
z funduszu alimentacyjnego pobierało 321,3 tys. osób, tj. o 4,2% więcej niż w 2009 r.;
w 2011 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 323,4 tys. osób, tj. o 3,6%
więcej niż w 2010 r.; w 2012 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 326,3 tys.
osób, tj. o 0,9% więcej niż w 2011 r.; w 2013 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego
pobierało 328,8 tys. osób, tj. o 0,8% więcej niż w 2012 r. Pomimo wzrostu liczby osób
pobierających świadczenie. faktyczna liczba dzieci potrzebujących wsparcia może być
znacznie większa z uwagi na niezmieniony od 2008 roku próg uprawiający do przyznania
świadczenia.

Zwracają się do mnie rodzice. którzy co roku muszą dokładnie przewidywać swoje
dochody aby nie przekroczyć progu dochodowego. Pod koniec roku korzystają z urlopów
bezpłatnych, zrzekają się premii, nagród. Natomiast druga grupa rodziców to ci, którzy
w żaden sposób nie są w stanie spełnić wymogów ustawowych związanych z progiem
dochodowym. W efekcie ich dzieci nie dostąją żadnej pomocy ponieważ egzekucja
komornicza jest bezskuteczna, a świadczenie z funduszu alimentacyjnego im nie przysługuje.

Kwotę dochodu. o której mowa y art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów, na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 14 ustawy,
może podwyższyć Rada Ministrów, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń
alimentacyjnych. W następstwie tak przyjętego rozwiązania, organowi upoważnionemu
pozostawiono możliwość swobodnego wyboru momentu przystąpienia do realizacji delegacji.
Niestety od 2008 roku z tego uprawnienia nie skorzystano. Należy wskazać, że w latach 2009
—2013 wysokość wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w relacji do kwot
wypłaconych świadczeń wahała się od I 3 % do I 3,9 %.

Jako Rzecznik Praw Dziecka uważam za konieczne podwyższenie kryterium
dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które nie uległo
zmianie od chwili wejścia w życie ustawy - czyli od ponad 6 lat. Pragnę podkreślić, że jest to
świadczenie, które zgodnie z konstytucyjną zasadą poniocniczości jest kierowane do osób
najuboższych, które nie są w stanie własnym działaniem zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb. Uważam, że jeśli prawodawca co roku podnosi wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę, powinien również zadbać o weryfikację progu dochodowego.

Równocześnie, z uwagi na to, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego ma
charakter zwrotny, albowiem Państwo. które kredytuje zobowiązanego do alimentacji



w przypadku bezskutecznej egzekucji staje się wierzycielem Wużnika alimentacyjnego.
można także rozważyć odstąpienie od kryterium dochodowego, co znajduje umocowanie
w art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. nakazującym ochronę praw dziecka.

Wobec powyższego. na podstawie art. I I ust. I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6. poz. 69. z późn. zm.). zwracam się do Pana Ministra
z prośbą o dokonanie analizy problemu w celu zmiany przepisów dotyczących przyznawania
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.



MINISTERSTWO Warszawa, dnia2kwietnia 2015 r.
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Seredyn
Podsekretarz Stanu

DSR-Iy.071.1 L2015.GJ

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Je7
Odpowiadając, na wystąpien z dnia 26 marca 2015 L znak: ZSS.422.20.2015.KT,

w sprawie dotyczącej kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, uprzejmie informuję:

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wynosi
725 zł netto, tj. po odliczeniu podatku należnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe oraz zdrowotne, na osobę w rodzinie.

Wysokość ww. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego może ulec zmianie tylko na podstawie art. 14 ustawy o pomocy” osobom
uprawnionym do alimentów, który stanowi, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia.
może podwyższać wysokość kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kryterium
dochodowego uprawniającego do tego świadczenia, kierując się wysokością
wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Należy podkreślić, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomimo zapisanego
w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, z późn. zm.), zwrotnego charakteru, w praktyce
są świadczeniami finansowanymi z budżetu państwa, ponieważ stopa zwrotów tych
świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest na niskim poziomie skuteczności
i w 2014 r. wyniosła 13,9%.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane
ze środków budżetu państwa oraz mając na uwadze ograniczone możliwości budżetowe, nie
jest obecnie możliwe skierowanie tej formy pomocy do wszystkich osób uprawnionych
do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji I dlatego



dostępność do tych świadczeń jest uwarunkowana między innymi koniecznością spełnienia
kryterium dochodowego.

Ponadto, pragnę zauważyć, że uzależnienie dostępności pomocy z budżetu państwa
od spełnienia określonego kryterium dochodowego potwierdza również najnowsze
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie - wyrok z dnia 21 października
2014 r., sygn. akt K138 — dotyczący innego świadczenia socjalnego finansowanego z budżetu
państwa tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego funkcjonującego w ustawie o świadczeniach
rodzinnych. Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku zawarł generalny pogląd, że świadczenia
fbansowane z budżetu państwa powinny być uzależnione od mechanizmu oceny sytuacji
majątkowej benefkjentów tych świadczeń. a obiektywną metodą oceny tej sytuacji jest
odwołanie się do kryterium dochodu.

Należy również podkreślić, że kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego jest znacząco wyższe niż kryterium dochodowe uprawniające
do zasiłków rodzinnych, które wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie, a w rodzinach
wychowujących dziecko niepełnosprawne 664 zł. Tak więc, warunki przyznania prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są bardziej preferencyjne niż warunki
przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych, które adresowane są do wielokrotnie większej
grupy rodzin z dziećmi na utrzymaniu.

Ponadto, uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace nad
podwyższeniem lub zniesieniem ww. kryterium dochodowego, jak również nad zmianami,
dotyczącymi zwiększenia maksymalnej wysokości tych świadczeń. Możliwość podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie
możliwa w miarę poprawy sytuacji budżetowej.

Niezależnie od powyższego, odnosząc się generalnie do problemu niealimentacji,
należy wskazać, że egzekucja alimentów prowadzona jest przez komorników sądowych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.— Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i to od
skuteczności działań komorników sądowych zależy przede wszystkim poziom egzekucji
alimentów. Minister Pracy i Polityki Społecznej nie dysponuje środkami mogącymi mieć
wpływ na skuteczność i sposób prowadzenia przez komorników sądowych, egzekucji
orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń dotyczących alimentów. Powyższe przepisy dotyczące
egzekucji alimentów należą do właściwości Ministra Sprawiedliwości.

J
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zaniepokojony jestem dużą liczbą wp[ywających do Rzecznika Praw Dziecka
informacji o niewykonywaniu przez rodziców obowiązku alimentacyjnego względem
dziecka.

Rodzice w ramach obowiązku alimentacyjnego są obowiązani zapewniać dziecku
środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb materialnych, jak i niematerialnych. Te ostatnie
służą w szczególności potrzebie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dziecka.

Oczywistym jest, że w następstwie niealimentacji dziecko może nie mieć
zapewnionych tych potrzeb. Podkreślenia wymaga, że rodzice nie mogą uchylać się od
obowiązku alimentacyjnego powołując się na nadmierny jego ciężar. Jednocześnie zgodnie
z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami
i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją w rozłączeniu.

Najczęściej zgłaszane problemy związane z niewykonywaniern obowiązku
alimentacyjnego dotyczą długotrwałości postępowania egzekucyjnego oraz jego
nieskuteczności pomimo funkcjonowania rozwiązań prawnych mających służyć szybkiej
i skutecznej egzekucji, a takźe niedostatecznej pomocy dla dzieci, które będąc uprawnionymi
do alimentów nie otrzymują ich z powodu bezskutecznej egzekucji.

O dokonanie analizy zgłaszanych problemów oraz podjęcie działań w celu ich
rozwiązania, w tym o zmianę przepisów dotyczących przyznawania świadczeń z funduszu
alinientacyjnego zwróciłem się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministra
Sprawiedliwości w wystąpieniach z 26 marca 2015 r.. (pisma w załączeniu).
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o Prawach Dziecka



W związku z tym, że powyższe zagadnienia leżą w zainteresowaniu Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny, na podstawie art. I I ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw
Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą
o wsparcie moich postulatów, celem rozwiązania problemu nieskuteczności działań służących
wiaściwemu zabezpieczeniu dzieci.

l



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. 07 kwietnia 2015 roku
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS.422.22.20 I 5.KK

Pan

Władysław Kosiniak — Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

dostrzegając potrzebę jak najlepszego zabezp ieczen ja dzieci z niepełnosprawnościami
chciałbym zwrócić uwagę Pana Ministra na problem dostępu do szczególnego rodzaju
świadczenia jakim jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy z powodu konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia,
rehabilitacji i edukacji dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka na podstawie wniosków kierowanych do Biura powziął
wątpliwość co do kompletności zakresu podmiotowego ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2015r . poz. I 14j.t).

Do mojego Biura zgłaszane są sprawy, w których matkom posiadającym zezwolenie
na pobyt czasowy udzielony na podstawie art. 160 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.) wychowującym dziecko
z niepełnosprawnością będące obywatelem polskim, odmówiono przyznania świadczenia
pielęgnacyjnego na dziecko z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
wskazując w uzasadnieniu, iż wnioskodawczyni nie spelnia przesłanki podmiotowej
określonej w art. I ust. 2 pkt 2 litera c ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zakresem ustawy o świadczeniach rodzinnych objęci są obywatele polscy oraz osoby
będące obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a ponadto cudzoziemcy
posiadający zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy (w rozumieniu art. 110 i n. ustawy z dnia
o cudzoziemcach), zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie
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wymagającym wysokich kwalifikacji (w rozumieniu art. 127 ustawy o cudzoziemcach),
posiadający zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymienione w art. 186
ustawy o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodźcy (w rozumieniu art. 13 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 680 ze zm.) lub
ochrony uzupełniającej. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zamieszkiwanie na terenie
Polski w okresie, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Katalog powyższy nie uwzględnia podmiotów sklasyfikowanych w art. 160 ust. 3 w/w
ustawy; rozdziale 8 tj. cudzoziemców prowadzących życie iodzinne w rozumieniu Konwencji
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia
4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.), z zamieszkującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli
cudzoziemiec spełnia wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2.

Podkreślenia wymaga, że w orzecznictwie wykształcił się pogląd co do celu ustawy
oświadczeniach rodzinnych. Itakwwyroku z 9 maja 2012 r., 11 SA/Go 283/2012 (Lexis.pl nr
5019980), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził,
że regulacje ustawy o świadczeniach rodzinnych mają na celu ukierunkowanie pomocy
publicznej organów samorządu terytorialnego na jak najlepszą realizację podstawowych
funkcji rodziny: wychowania, nauki i kształcenia dzieci, opieki nad niepełnosprawnymi
i niedołężnymi z powodu wieku członkami rodziny, w tym również w tych sytuacjach, gdy
rodzina nie jest w stanie wypełnić samodzielnie swoich zadań.

Rzecznik Praw Dziecka ma świadomość, że zgodnie z obowiązującym stanem
prawnym świadczenie pielęgnacyjne może uzyskać drugi rodzic dziecka jeżeli jest
obywatelem polskim lub spełnia inne przesłanki ustawowe. Rozwiązanie takie pozostaje
jednak w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz celem świadczeń socjalnych,
które posiadają jedynie charakter uzupełniający. Zauważyć należy także, że środki uzyskane
W wyniku przyznania świadczenia po rezygnacji ojca (spełniającego przesłanki ustawowe)
z zatrudnienia nie zaspokoją potrzeb rodziny i jest duże prawdopodobieństwo, że wejdzie ona
w krąg świadczeniobiorców opieki społecznej.



Uwzględniając ścisłą korelację podmiotów zawartych w art. 160 ust. 3 ustawy
o cudzoziemcach z podstawowymi celami ustawy o świadczeniach rodzinnych poddaję pod
rozwagę Pana Ministra zasadność poszerzenia katalogu podmiotowego ustawy,
tj. wprowadzenia zmiany wart. 1 ust. 2 pkt c poprzez wpisanie: zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego iy związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 160 pkt. 3 lub
art. 186 ust. 1 pkt3.

Jak stanowi art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są wobec prawa
równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Niezasadne jest
więc różnicowanie dostępu do świadczeń na rzecz niepełnosprawnych dzieci posiadających
polskie obywatelstwo ze względu na przesłankę uzyskania przez ich rodzica (cudzoziemca)
zezwolenia na pobyt czasowy. Wedle obowiązujących przepisów sytuacja dzieci
niepełnosprawnych będących obywatelami polskimi, których rodzic jest cudzoziemcem
posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 160 ust. 3 jest gorsza niż
sytuacja dzieci posiadających rocizica będącego cudzoziemcem, który uzyskał zezwolenie na
pobyt czasowy na podstawie art. 12”l lub 186 ust. I pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.

Działając na mocy art. 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw
Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana Ministra o wnikliwe
rozpatrzenie powyższej kwestii i podjęcie działań w pełni zabezpieczających prawa dziecka
z niepełnosprawnością.



Warszawa, dnia ? aja 2015 r.
MINISTER

PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DSR-Iy.071 .13.2015.MF

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

Odpowiadając na pismo z driś 7 kwietnia 2015 r., znak: ZSS.422.22.2015.KK,
dotyczące zakresu podmiotowego ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych Cit. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), uprzejmie wyjaśniam:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi prac nad rozszerzeniem katalogu
podmiotowego określonego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych o inne grupy cudzoziemców. Kolejne rozszerzenie katalogu osób uprawnionych
do świadczeń rodzinnych spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa nie tylko
na świadczenie pielęgnacyjne, ale wszystkich świadczeń rodzinnych ponieważ kolejne grupy
cudzoziemców będą mogły wówczas ubiegać się o wszystkie świadczenia rodzinne.

Odnosząc się do sytuacji opisanej przez Rzecznika, tj. braku możliwości ubiegania się
o świadczenie pielęgnacyjne przez osoby, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. z 2013 r., poz. 1650, z późn. zm.). czyli przez osoby,
które posiadają zezwolenie na pobyt stały udzielone cudzoziemcowi prowadzącemu życie
rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
z późn. zm.), z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem polskim
lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim



Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa wspólnie na tym
terytorium, jeżeli cudzoziemiec spełnia wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2.
uprzejmie informuję, że ten status pobytowy nie daje prawa do pracy.

W związku z powyższym, nawet jeśli katalog osób uprawnionych do świadczeń
rodzinnych zostałby poszerzony o osoby posiadające ww. tytuł pobytowy, to osoba posiadająca
ten tytuł pobytowy i tak nie miałaby prawa do świadczenia pielęgnacyjnego ponieważ
w świetle art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 204 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach iynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) posiadanie zezwolenia na pobyt stały
udzielonego na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach nie daje automatycznie
uprawnienia do wykonywania pracy na terytorium RP bez zezwolenia, tj. osoba legitymująca
się ww. zezwoleniem nie może wykonywać pracy na terytorium RP, a podstawowym
warunkiem przyznawania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie
lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej łub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podsumowując, osoba posiadająca ww. tytuł pobytowy jest nieaktywna zawodowo
nie dlatego, że musi sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną, lecz dlatego, że nie ma
prawa do pracy - posiadany przez nią ww. tytuł pobytowy nie daje prawa do pracy. Tym
samym, osoba ta nie spełnia podstawowego warunku z art. I 7 ust. 1 ustawy o świadczeniach

rodzinnych, tj. warunku niepodejrnowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, i z tego powodu
osobie legitymującej się tym tytułem pobytowym świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje.
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RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. 14 kwietnia 2015 roku
Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

ZSS.422. I 5.2015MW

Pani
Joanna Kłuzik-Rostkowska
f\”linister Edukacji Narodowej

L
ponownie zwracam uwagę Pani Minister na problemy związane z dostępem do ulg

przejazdowych w środkach transportu publicznego dla dzieci posiadąjących obywatelstwo
polskie, a uczących się za granicami krąu lub dzieci uczęszczających do szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce, posiadąjących legitymację
szkolą wjęzyku obcym.

Do mojego biura w dalszym ciągu napływaj skargi od rodziców i opiekunów,
w których pojawia się zarzut nierównego traktowania niałoletnich obywateli Polski, którzy
nie mają możliwości uzyskania ww. dokumentu w ęzyku polskim.

Działania w przedmiotowym zakresie podejmuję od 201 3 r., kiedy to zwrócicm się do
Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej2.Z uzyskanych wówczas odpowiedzi wynikalo, że przedmiotowa materia wymaga
podjęcia ustaleń międzyresortowych. Próbę wypracowania wspólnego stanowiska podjął
w 2010 r. Zespół roboczy ds. analizy uprawnień w zakresie ulg w przejazdach dla dzieci
i młodzieży w składzie: Minister Infrastruktury. Minister Edukacji Narodowej, Prezes
Rządowego Centrum Legislacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Finansów,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Spraw Zagranicznych. Prace
Zespołu nie przyniosły spodziewanego rezultatu. W przedmiotowej sprawie występowałem

ZSS/500130/20 13/MW.
2 ZSS/500128/20 13/MW.
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także do Rzecznika Praw Obywatelskich3,który również dostrzega potrzebę wyeliminowania
nierównego traktowania w dostępie uczniów do ulgowych przejazdów.

Wzory legitymacji szkolnych określąją przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893). Na podstawie ww. rozporządzenia
legitymację otrzymują tylko uczniowie uczący się w polskich szkołach.

Nadal stoję na stanowisku, że przytoczone powyżej przepisy nie zapewniają prawa
do korzystania z ulg dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za
granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz dzieciom uczęszcząjącym do szkół przy
przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce, posiadający legitymacje
szkolne wystawione wjęzyku obcym.

Wobec powyższego, dostrzegając potrzebę zapewnienia takich samych uprawnień
uczniom będącym obywatelami polskimi, uczącym się w polskich szkolach publicznych
i niepublicznych, jak i uczącym się za granicą oraz w szkotach zagranicznych w Polsce, na
podstawie art. IOa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6,
poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister o podjęcie dzialań legislacyjnych
zmierzających do zapewnienia jednakowych uprawnień do ulg dla wszystkich małoletnich.

„

ZSSI5OOi3i2O13fMW; ZSS/500/23/2014/MW; y.5651 .20141K.



RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa. listopada 2015 roku
Rzecznik Pra\ Dziecka

Maiek Micha/ak

ZSSA2237.20 I 5.KT

Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

—y \kj

na problem mealimentacji dzieci zwracam uwagę od wielu lat m. in. w ( wagach
o .ianie pI2es1rzegw7ia piaii dziecka, które są integralną częścią przedstawianej corocznie
Parlamentowi Informacji o działa! ności Rzeczni ka Praw Dziecka.

Następstwem niealimentaeji dziecka przez rodzica jest niemożność zaspokojenia przez
dziecko jego potrzeb materialnych i niematerialnych. w tym służących rozwojowi
zainteresowań i uzdolnień dziecka.

Problematyka pomocy dzieciom uprawnionym do alimentów, które nie otrzymują
pełnej należności z tytulu zaleglych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych z powodu
bezskuteczności egzekucji byla przedmiotem licznych wystąpień Rzecznika Praw Dziecka do
Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W ostatnim wystąpieniu z 26 marca 2015 r.1 podkreślilem, że liczba dzieci. które nie
są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od
osób należących do kręgu zobowiązanych wobec nich do alimentacji, potrzebujących
wsparcia państwa, może być znacznie większa od liczby dzieci pobierających świadczenie
z funduszu alimentacyjnego. Przyczyną jest przyjęta kwota dochodu. która — od
I października 2008 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859, z późn.zm.) w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zi. .Jednocześnie niezmienna od siedmiu lat
pozostąje wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. nie wyższa niż 500 zł.

• 25 la Konwencji
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Na przykładzie Spraw. które wpływają do Biura Rzecznika Praw Dziecka. można
wyodrębnić 2 grupy rodziców: tych. którz\ nie są w stanie spełnić wymogów ustawowych
związanych z progiem dochodowym w efekcie nie dostają żadnej pomocy gdyż egzekucja
komornicza jest bezskuteczna oraz tych rodziców, którzy skrupulatnie liczą i przewidują
swoje dochody aby zmieścić się w progu dochodowym.

Wysokość dochodu rodziny na jednego czlonka rodziny. a także wysokość
otrzymywanego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie upoważnienia
\yynikającego z art. 14 ustawy o pomocy osobom uprrntnionym c/o cilimcnióu. może
podwyższyć Rada Ministrów, kierując się \yysokością wyegzekwowanych świadczeń
alirnentac yj nych. W następstwie tak przyjętego rozwiązania. organowi upoważnionemu.
pozostawiono swobodę wyboru momentu przystąpienia do realizacji delegacji ustawowej.

Mąjąc na względzie konieczność ochrony prawa każdego dziecka do godziwych
warunków socjalnych, jako Rzecznik Praw Dziecka uważam za niezbędne urealnienie
pomocy oferowanej dzieciom przez państwo poprzez podwyższenie wskazanych kwot.
Należy podkreślić, że zgodnie z konstytucyjną zasadą pomocniczości. jest to świadczenie
kierowane do osób nąjuboższych, które swoim własnym działaniem nie są w stanie zaspokoić
swoich podstawowych potrzeb.

Wobec powyższego. na podstawie art. 3 i art. li ust. I ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69. z późr. zm.). uprzejmie proszę
Panią Minister o ponowne dokonanie analizy zgłoszonego problemu oraz poinformowanie
o ząjętym stano\yisku.

C.



Warszawa,, grudnia 2015 r.

MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Elżbieta Rafalska

DSR-Ly.071 .22.2015.GJ

Pan

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

OLQCf

Odpowiadając, na wystąpienie z dnia 23 listopada 2015 r. znak: ZSS.422.37.2015.KT,
w sprawie dotyczącej kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, uprzejmie informuję:

Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym

do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn zm.), wynosi 725 zł netto, tj. po odliczeniu
podatku należnego oraz skiadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne,

na osobę w rodzinie.

Wysokość ww. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu

alimentacyjnego może ulec zmianie na podstawie art. 14 ustawy o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, który stanowi, że Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia,

może podwyższać wysokość kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kryterium

dochodowego uprawniającego do tego świadczenia, kierując się wysokością

wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych.

Należy podkreślić, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomimo zapisanego

w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwrotnego charakteru, w praktyce

są świadczeniami finansowanymi z budżetu państwa, ponieważ stopa zwrotów tych

świadczeń od dłużników alimentacyjnych jest na niskim poziomie skuteczności

i w 2014 r. wyniosła 13,9%.

Biorąc pod uwagę fakt, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego są wypłacane

ze środków budżetu państwa nie jest obecnie możliwe skierowanie tej formy pomocy

do wszystkich osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi



na bezskuteczność egzekucji i dlatego dostępność do tych świadczeń jest uwarunkowana
między innymi koniecznością spełnienia kryterium dochodowego.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że obecnie nie są prowadzone prace
nad podwyższeniem lub zniesieniem ww. kryterium dochodowego, jak również nad
zmianami, dotyczącymi zwiększenia maksymalnej wysokości tych świadczeń.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco
ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Natomiast średnia wysokość
świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2014 r. wyniosła ok. 374 zł miesięcznie,
co oznacza, że przeciętna wysokość tego świadczenia jest znacznie niższa niż jego
maksymalnie dopuszczalna ustawą kwota.

Niezależnie od powyższego, odnosząc się do poruszonej przez Pana Rzecznika kwestii
dotyczącej obowiązku wspierania przez państwo rodziców wychowujących dzieci chcę
wskazać na będący priorytetem Rządu, program „Rodzina 500 plus”, który przewiduje
znaczące i powszecłme wsparcie rodziców wychowujących dzieci w formie nowego
świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Projekt ustawy
realizujący ww. program przewiduje także wsparcie rodzin o najniższych dochodach.
Zwracam także uwagę, że z powyższego wsparcia będą mogły również skorzystać zarówno
rodziny, które korzystają obecnie ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jaki i rodziny,
niespełniające kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania tych świadczeń.
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po zapoznaniu się z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia22 grudnia 2015 r., przedstawiam stanowisko Rzecznika Praw Dziecka do ww. dokumentu.Zaproponowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej systemowerozwiązanie w zakresie wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci, poprzez przyznanie imświadczenia wychowawczego, stanowi pożądane narzędzie polityki prorodzinnejo charakterze powszechnym, które na wzór innych państw członkowskich Unii Europejskiejmoże zapewnić częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzebżyciowych i wychowaniem dzieci. Wydaje się jednak, że dodatkowo należałoby rozważyćuwzględnienie szczególnej sytuacji osoby samotnie wychowującej dziecko, będącej w trudnejsytuacji materialnej, której dochód na członka rodziny nieznacznie przekroczy progidochodowe wskazane projektem.

Wyrażam pozytywne stanowisko Rzecznika Praw Dziecka w zakresie proponowanychw art. 42 projektu ustawy zmian w brzmieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniurodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) poprzez dodanie art. 81a,zgodnie z którym rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na dzieckoprzysługiwać będzie dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie.
Powyższe rozwiązanie, zmierzające do zape nienia równego traktowania wszystkichopickunó\\ pIa\\n.ch dzieci. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów tego dodatkusłusznie uznającym. że pozostawanie dziecka w pieczy zastępczej nie powinno pozbawiaćprawa do analogicznego świadczenia.

. • 25 Ia Konwencji
o Prawach Dziccka



Podobnie Rzecznik Praw Dziecka uznaje za korzystne, z punktu widzenia rodzingorzej sytuowanych, wyłączenie dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia
wychowawczego z katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
materialnych dla uczniów.

W rym miejscu wskazuję, że do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpły\yają prośbyo interwencję w związku z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, któryw ocenie zgłaszających dyskryminuje pierwsze dziecko w rodzinie w zakresie nabywaniaprzez jego rodziców, opiekunów prawnych albo opiekunów faktycznych prawado świadczenia wychowawczego. Przyłączając się do zgłaszanych uwag oraz mającna względzie konieczność ochrony prawa każdego dziecka do godziwych warunkówsocjalnych. Rzecznik Praw Dziecka proponuje uregulowanie w przedmiotowej ustawie, abyświadczenie wychowawcze przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie,niezależnie od progu dochodowego, warunkującego nabycie prawa do tego świadczenia.
W mojej ocenie brak jest obiektywnego uzasadnienia dla odmiennego traktowaniapierwszego dziecka w rodzinie, którego nie sposób uznać za pozostający w zgodziez konstytucyjną normą, wedle której Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwemprawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP).Analiza przepisów projektu wskazuje, w szczególności, na nierówne traktowanie rodzinwychowujących jedno dziecko, gdyż co do zasady wyłącza z kręgu osób uprawnionychdo uzyskania świadczenia tych rodziców, opiekunów faktycznych albo opiekunów prawnychdziecka, którzy przekraczają określony w ustawie próg dochodowy.

Oceniając prawo do świadczenia wychowawczego poprzez pryzmat celu, jakiemu maono służyć. zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, nie ma uzasadnienia do utrzymywaniaregulacji projektu ustawy w zakresie, w jakim determinuje prawo rodzin do świadczeniana pierwsze dziecko od spełnienia wymogu progu dochodowego.
Skoro przedmiotowe świadczenie przeznaczone jest na częściowe zaspokojeniepotrzeb dziecka i ma służyć jego dobru, choć formalnie, z przyczyn praktycznych,przysługuje rodzicowi lub opiekunowi, to z tych właśnie przyczyn należy dokonać wykładniprzepisów projektu ustawy, z uwzględnieniem celu regulacji art. 4 ust. 1 ustawy oraz normkonstytucyjnych.

Źródła praw podmiotowych do świadczenia wychowawczego należy poszukiwaćw art. 71 ust. I Konstytucji RP, wedle którego państwo w swojej polityce społecznej
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i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Ponadto w art. 18 Konstytucji RP zastrzeżono,że rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką RzeczypospolitejPolskiej.

O ile zatem zasadniczym motywem opracowania ustawy jest przeciwdziałaniespadkowi demograficznemu, o tyle nie można tracić z pola widzenia, że świadczeniewychowawcze ma mieć charakter wspierający, pomocniczy i uzupełniający do innychrodzajów świadczeń, oraz winno urzeczywistniać zasadę uwzględniania w polityce społecznejpaństwa dobra rodziny zapisaną w art. 71 ust.2 Konstytucji RP. Takie też rozwiązanie, wedlektórego świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie również na pierwsze dzieckow rodzinie, niezależnie od progu dochodowego warunkującego nabycie prawa do tegoświadczenia. w istocie stanowić będzie urealnienie celu ustawy określonegow art. 4 ust. I projektu ustawy.

Kontynuując wątek równego traktowania dzieci, sygnalizuję - w razienieuwzględniania wyżej wskazanych uwag - potrzebę wprowadzenia zmiany do art. 2 pkt. 9projektu ustawy poprzez objęcie definicją dziecka z niepełnosprawnością, również dzieckolegitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Powyższe ma istotneznaczenie, w związku z nabyciem, na postawie art. 5 ust. 4 projektu ustawy prawado świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, osobom o których mowa w art. 4 ust.2, w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.Przyjęte w projekcie ustawy brzmienie art 5 ust. 4 prowadzi do sytuacji,w której rodzinie wychowującej dziecko w wieku powyżej 16 lat do 8 lat, legitymujące sięlekkim stopniem niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dzieckoprzysługiwać będzie wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy800,00 zł (art. 5 ust. 3). Podnoszę, że świadczenie wychowawcze powinno być przyznawanena pierwsze dziecko, w sytuacji gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 200,00 zł takżewówczas gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się lekkim stopniemniepełnosprawności. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie prowadzi do niczymnieuzasadnionego, nierównego traktowania rodzin wychowujących dzieckoz niepełnosprawnością w stopniu lekkim z tymi rodzinami, które wychowują dzieciz niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Rzecznik Praw Dziecka zwraca również uwagę na rozważenie możliwości poszerzeniazakresu podmiotowego ustawy na pełnoletnie dzieci uczące się, co korespondowałobyz rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
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rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 14) oraz ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocyosobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859). Pozostawienie regulacjiprawnej w brzmieniu jak w projekcie, będzie skutkować brakiem spójności rozwiązańprawnych w zakresie świadczeń dla osób pełnoletnich, kontynuujących naukę.
W tym kontekście istotne wątpliwości budzi przepis art. 2 pkt 14 projektu, definiujący..pierwsze dziecko”. W przypadku rodziny z dwojgiem dzieci, świadczenie na drugie dzieckoprzyshiguje niezależnie od progu dochodowego na osobę w rodzinie do czasu ukończeniaprzez starsze dziecko 18. roku życia. Po ukończeniu przez starsze dziecko 18. roku życia,niezależnie czy kontynuuje ono naukę, czy jest dzieckiem z niepełnosprawnością, drugiedziecko w rodzinie staje się, w myśl definicji z art. 2 pkt 14 projektu ustawy, pierwszymdzieckiem. co do którego zaczynają obowiązywać progi dochodowe z art. 5 ust. I lub ust. 4projektu. W wielu przypadkach może to skutkować utratą świadczenia wychowawczegoprzez dziecko, które takie świadczenie otrzymywało i powinno być do niego uprawnionez racji pozostawania starszego dziecka pełnoletniego na utrzymaniu rodziny.

Wątpliwości Rzecznika Praw Dziecka budzi również otwarty katalog dokumentówwymaganych od beneficjentów świadczenia wychowawczego, które należy dołączyćdo wniosku o świadczenie wychowawcze, przyjęty w art. 13 ust. 4 pkt. 3 lit. d projektuustawy. Powołany przepis przewiduje, iż oprócz zaświadczeń i oświadczeń wymienionychw pkt. 1, pkt. 2 lit. a-e, pkt. 3 lit. a-c, do wniosku należy dołączyć inne dokumentypotwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczeniawychowawczego, będącego przedmiotem wniosku. Z uwagi na okoliczność, że postępowaniew sprawie przyznania prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest na wniosek,to na osobie ubiegającej się o to świadczenie spoczywa obowiązek udowodnienia, że zostałyspełnione przesłanki do nabycia prawa do wnioskowanego świadczenia. Nie mniej jednak,beneficjenci świadczenia powinni już na etapie składania wniosku posiadać pełną informacjęco do niezbędnych dokumentów warunkujących kompletność ich wniosku. Uwzględnieniepowyższej uwagi w projekcie ustawy prowadzić będzie do urzeczywistnienia zasadpraworządności oraz pogłębiana przez organy administracji publicznej zaufania uczestnikówpostępowania do organów władzy publicznej, wyrażonych w art. 6 i 8 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D. U. z 2016 r., poz. 23).Wprawdzie art. 19 ust. 2 projektu ustawy zakłada, że w przypadku gdy osoba złoży wniosekbez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczen je wychowawcze przyjmiezłożony wniosek i wyznacza odpowiedni termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż
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30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów, to jednak w razie trudności związanychz dostarczeniem dokumentów, wnioskodawca może być narażony na niekorzystne dla niegoskutki, w postaci pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Zwracam również uwagę na proponowane brzmienie art. 25 ust. i 2 pkt. 4 projektuustawy, wedle którego osoby pobierające świadczenie wychowawcze będą obowiązanedo jego zwrotu, jeżeli świadczenie zostało przyznane na podstawie decyzji, której następniestwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącymnaruszeniem prawa. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka powyższe rozwiązanie jestkrzy\ydzące dla beneficjentów świadczenia, którzy zobowiązani będą do zwrotu świadczeniapomimo tego, iż nie ponoszą winy za wydanie przez organ administracji publicznejnieprawidłowej decyzji i nie można im postawić zarzutu bezpodstawnego wzbogacenia.

Wobec powyższego, na podstawie art. 11 ustawy z 6 stycznia 2000 r.o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 2015 r., poz. 2086) zwracam się do Pani Ministero uwzględnienie zgłoszonych uwag w dalszych pracach legislacyjnych nad przedmiotowymprojektem ustawy.
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Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wplynął rządowy projekt ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci (druk nr 216), wprowadzający do sytemu prawnego świadczenie
wychowawcze.

W związku z powyższym, dziaŁając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000
roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. 201 5.2086), proszę o przyjęcie stanowiska Rzecznika
Praw Dziecka do ww. projektu ustawy.

Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Z tego też względu powinna być
ona otoczona szczególną ochroną i opieką ze strony państwa, o czym stanowi art. 18 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Również art. 71 ust. I Konstytucji RP wskazuje, że państwo w swojej polityce społecznej
i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Podobnie dokumenty międzynarodowe, w tym
ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o prawach dziecka w art. 1 8 gwarantuje.
że Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym
w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci. Na pomocniczą
rolę państwa wskazuje także art. 27 Konwencji, który nakazuje by zgodnie z warunkami
krajowymi oraz odpowiednio do swych środków, Państwa-Strony podejmowały właściwe kroki
dla wspomagania rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za dziecko w realizacji prawa do
godziwych warunków socjalnych oraz udzielały, w razie potrzeby, pomocy materialnej
wspierając rodzinę w spe1nianiu jej funkcji.

Działania prorodzinne państwa powinny mieć charakter długofalowej inwestycji
w przyszłość. budującej zaufanie obywateli do trwałości i skuteczności wprowadzanych
rozwiązań.

• 26 lat Konwencji
o Prawach Dziecka



Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenia dążenia ustawodawcy, mające na celu
wsparcie polityki prorodzinnej, poprzez wspomożenie finansowe rodzin w związku
z wychowaniem dzieci. Wejście w życie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci urzeczywismi zarówno konstytucyjne, jak i wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych wartości.

Rekomendowanym celem przedmiotowego świadczenia jest przede wszystkim częściowe
pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowaniem dzieci,
poprzez przyznanie kwoty 500 zł miesięcznie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo
opiekunowi prawnemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 8. roku życia.

Projektowane rozwiązane należy uznać za pożądane narzędzie polityki prorodzinnej,
które na wzór innych państw członkowskich Unii Europejskiej może zapewnić częściowe
pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka wyraża także poparcie dla proponowanych w art. 46 projektu
ustawy zmian w brzmieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), poprzez dodanie w art. 80 ust. la, zgodnie
z którym rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, do świadczenia,
o którym mowa w ust 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku
życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego
w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zapewnienie prawa do analogicznego dodatku rodzinom zastępczym, będzie
urzeczywistnieniem równego traktowania wszystkich opiekunów prawnych dzieci,
niezależnie od formy sprawowanej nad nimi opieki. Rzecznik Praw Dziecka uznaje
za korzystne, z punktu widzenia rodzin gorzej sytuowanych, wyłączenie dochodów
uzyskiwanych z tytułu świadczenia wychowawczego z katalogu dochodów warunkujących
nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla uczniów.

Szczegółowo odnosząc się do ww. projektu ustawy — w zakresie kometencii
Rzecznika Praw Dziecka — proszę o przyjęcie poniższych uwag i propozycji do projektu:

1. Zgodnie z art. 5 ust. 3 projektu ustawy, świadczenie wychowawcze przysługuje
na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Natomiast w myśl art. 5 ust.
4, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością, świadczenie
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wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, o których mowa w art. 4 ust.
2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 200,00 zł.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, mając na uwadze konieczność ochrony
prawa każdego dziecka do godziwych warunków socjalnych, brak jest obiektywnego
uzasadnienia dla odmiennego traktowania pierwszego dziecka w rodzinie. Może ono
nie pozostawać w zgodzie z konstytucyjną normą, wedle której Rzeczpospolita Polska
jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP).

Rzecznik Praw Dziecka poddaje pod rozwagę uwzględnienie objęcia zakresem
podmiotowym ustawy również pierwsze dziecko, niezależnie od progu dochodowego,
warunkującego nabycie prawa do tego świadczenia. Powyższe spowodowałoby
urealnienie celów ustawy, zwłaszcza w odniesieniu do szczególnej sytuacji osób
samotnie wychowujących dziecko, będących w trudnej sytuacji materialnej, których
dochód na członka rodziny nieznacznie przekroczy progi dochodowe wskazane
projektem.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego uprawniającego do
przyznania świadczenia wychowawczego, wskazane byłoby rozważenie
wprowadzenia znanej już polskiemu ustawodawstwu zasady „złotówka za złotówkę”.
Przyjęcie jej nie pozbawiałoby rodzica świadczenia, ajedynie pomniejszało je o kwotę
przekroczenia.

2. Art. 2 pkt 9 projektu ustawy definiuje dziecko z niepełnosprawnością jako
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
wykluczając z tego kręgu dzieci legitymujące się lekkim stopniem
niepełnosprawności. Konsekwencją przyjęcia takiej definicji będzie sytuacja, w której
rodzinie wychowującej dziecko w wieku powyżej 16 lat do 18 lat, legitymujące się
lekkim stopniem niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
przysługiwać będzie wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekroczy 800,00 zł (art. 5 ust. 3). Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązanie prowadzi
do niczym nieuzasadnionego, nierównego traktowania rodzin wychowujących dziecko
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim z tymi rodzinami, które wychowują dzieci
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
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W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, w przypadku utrzymania przez
ustawodawcę progów dochodowych określonych w art. 5 projektu ustawy,
świadczenie wychowawcze powinno być przyznawane na pierwsze dziecko,
w sytuacji gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty I 200,00 zł także wówczas, gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się lekkim stopniem niepełnosprawności.

3. Kontynuując wątek zakresu podmiotowego ustawy, dodatkowo należałoby rozważyć
objęcie świadczeniem wychowawczym również pełnoletnie dzieci uczące się.
Uzasadnieniem dla przyjęcia wskazanego postulatu jest konieczność zapewnienia
spójności projektu ustawy z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114) oraz ustawie z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r.
poz. 859). W tym kontekście istotne wątpliwości budzi przepis art. 2 pkt 14 projektu,
definiujący „pierwsze dziecko”. W przypadku rodziny z dwojgiem dzieci, świadczenie
na drugie dziecko przysługuje niezależnie od progu dochodowego na osobę w rodzinie
do czasu ukończenia przez starsze dziecko 18. roku życia. Po ukończeniu przez starsze
dziecko 18. roku życia, niezależnie czy kontynuuje ono naukę, czy jest dzieckiem
z niepełnosprawnością, drugie dziecko w rodzinie staje się, w myśl definicji z art.
2 pkt 14 projektu ustawy, pierwszym dzieckiem, co do którego zaczynają
obowiązywać progi dochodowe z art. 5 ust. I lub ust. 4 projektu. W praktyce
powyższe będzie pociągać za sobą utratę świadczenia wychowawczego na dziecko,
które takie świadczenie otrzymywało i powinno być do niego uprawnione z racji
pozostawania starszego pełnoletniego rodzeństwa na utrzymaniu rodziny.

4. Art. 13 ust. 3 pkt 3 lit. d przewiduje, iż oprócz zaświadczeń i oświadczeń
wymienionych w pkt Ę pkt 2 lit. a-e. pkt 3 lit. a-c, do wniosku należy dołączyć inne
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia
wysokości świadczenia wychowawczego. będącego przedmiotem wniosku.

Przepis ten stanowi zatem o otwartym katalogu dokumentów, które
beneficjenci świadczenia zobowiązani są zlożyć wraz z wnioskiem o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego. W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, katalog
dokumentów do uzyskania świadczenia powinien zostać enumeratywnie wymieniony.
Ubiegający się o świadczenie powinni mieć prawo już na etapie składania wniosku
posiadać pełną informację w zakresie niezbędnych dokumentów warunkujących
kompletność ich wniosku. W praktyce pozwoli na urzeczywistnienie zasady
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praworządności oraz pogłębiania przez organy administracji publicznej zaufania
uczestników postępowania do organów władzy publicznej, wyrażonych w art. 6 i 8
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (D. U.
z2016 r., poz. 23).

5. Rzecznik Praw Dziecka zwraca również uwagę na potrzebę rozważenia zmiany
brzmienia art. 25 ust. I I 2 pkt. 4 projektu ustawy, wedle którego osoby pobierające
świadczenie wychowawcze będą obowiązane do jego zwrotu. jeżeli świadczenie
zostało przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność
z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
W ocenie Rzecznika Praw Dziecka powyższe rozwiązanie jest krzywdzące dla
benefkjentów świadczenia, którzy zobowiązani będą do zwrotu świadczenia, chociaż
nie ponoszą winy za wydanie przez organ administracji publicznej nieważnej decyzji.

Konkludując, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzenie świadczenia
wychowawczego do systemu wspierania rodziny jest instrumentem ważnym, którego
realizacja może przynieść wymierne korzyści dla dzieci. Zapewnienie wszystkim maoletnim
godnych warunków socjalnych jest bowiem priorytetem państwa, a każda forma wsparcia
w tym zakresie jest krokiem we właściwym kierunku.
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