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zwracam Pana uwagę na konieczność wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca
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, przysługuj ące 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, przyznaj ącej 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 nad 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
oj ciec 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 finansowanego 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 pa1stwie 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 ocbrony określonych wartości i niesłużących osiągnięciu
celu regulacji prawrnej. 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, przysługuj ące
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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 uwarimkowanie przysługiwaniem matce dziecka statusu
osoby ubezpieczonej, to osoby ubezpieczone przejmuj ące 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 państwa prawnego
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej pozwała wyinterpretować z niej zasadę
ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, która jest wyznacznikiem państwa
spełniającego demokratyczne standardy tworzenia prawa”. Z zasady tej wypływa 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

„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 Trybunału Konstytucyjnego poprawność legislacyjna jest definiowana jako
stanowienie przepisów prawa w sposób logiczny i konsekwentny, z poszanowaniem zasad
ogólnosystemowych 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 odbjii”ać 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), siwarza sytuację,
gdy nie mogą z tej regulacji skorzystać, a tym samym stwarza się pozór istnienia prawa — zauważył
Trybunał wjednym 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 46/07.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 stycznia 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 imiych 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 — nie 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 społeczeństwa
oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci,
powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać
swoje obowiązki w społeczeństwie (...)„ a ponadto (...) dziecko dla pełnego i harmonjnego rozwoju
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swojej osobowości powinno wychowyać 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
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staje się wyborem pełniej urzeczywistniającym wolność wyboru człowieka i jego konstytucyjne
prawo do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47 Konstytucji). Rodzie uwolniony od troski
o finansowe skutki czasowej rezygnacji z wykonywania pracy zarobkowej zyskuje swobodę
w podjęciu decyzji motywowanej przede wszystkim dobrem dziecka. Powyższe uwagi
w jednakowym 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 przejmuj ącej 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 inny 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 pogtąd
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 szczególnej 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) nakazuje
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 TKz 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 kształt 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,
pozwała mu na bezkonfliktowe włączenie się w życie ogółu przez uzgadnianie swych dążeń
jednostkowych, osobistych ze społecznymi.

Franciszek Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, 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 poci
wpływem 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 nie
należy czynić. Rodzice są więc wzorem zachowań moralnych, ważnym dla dziecka szczególnie
w 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 zręby
moralności, sumienia, rodzinny system wartości stanowić będą siłę zatrzymującą lub przepuszczającą te
nowe 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 zadań 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. 1 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 celu10.

° 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.
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W wypowiedziach Trybunału na temat wykładni art. 71 ust. 1 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. I Konstytucji lub zakres przyznanej pomocy nie okaże

się szczególny.

Artykuł 29 ust. 4 Ustawy niewątpliwie dotyczy rodzin w trudnej sytuacji społecznej, gdyż
wjego 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, pozostałym ubezpieczonym członkom rodziny nie należy się zasiłek
macierzyński. Tę regulację należy ocenić krytycznie jako pozbawiaj ącą pomocy rodzinę znajdującą
się w trudnej sytuacji społecznej i udaremniającą osiągnięcie celu określonego w art. 71 ust. I
Konstytucji, a zatem niezgodną z tym przepisem. Możliwa jest także rozszerzona kwalifikacja
prawna wzorca konstytucyjnego: art. 2 w zw. z art. 71 ust. 1 Konstytucji, bowiem wskutek
naruszenia zasad prawidłowej legislacji, poprzez wprowadzenie warunku sprzecznego z ratio 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 41/09.
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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

2 Orzeczenie TK z 9 marca 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. 1
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. 1 Konstytucji, a także
z art. 3 ust. 1 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.

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 furikcj i 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

PwMe LLU (/VL /

W związku z wystąpieniem z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: ZSS/500/33/2013/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.

Z

Marek Bucior
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