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)

na skutek analizy Spľaw wpływając1,ch do Rzecznika Praw Dziecka

i

wniosków

rodziców o interrł,encję Rzecznika' pľagnę zwrócić uwagę Pani Minister na problenraĘ'kę
związaną z ustaleniem dochodu rodziny w zr,viązku z ubieganiem się o świadczenia rodzinne.

o

przyznaniu śrviadczeĺirodzinnych decydować ma rzeczywisty dochód rodziny.

Mechanizmem, który sfuzy' uľealnieniu rvysokości dochodu rodziny na dzien ubiegania się

o prawo do

śr.viadczenia w stosunku

do dochodów uzyskanych w ľoku kalendaľzowym
poprzedzającyln okres zasiłkorł,yw związktl ze znlianą sytuacji finansowej, jest instytucja

uzyskania albo utraty dochodu. Ustawodawca w art.3 pkt 23 ustawy zdnia 28 listopada 2003

ľ. o śu'iadczeniaclrrodzinnych (Dz. U. z2016 r' poz. l5l8, z pőźn' zm.), zwanej dalej '.u.ś'ľ."
entlmeratywnie określilsytuacje obligujące organ do ur,vzględnienia utľaty dochodu

stanowiąc, iŻ jest
ĺ,'vch.owcnyczego,

to "lltrata

dochodu spolt,oc{olvana:

a)

uzyskałliem pra}l,a c{o urĺopu

b) IilraÍq pr(nýű do zasiĺku lub stypendiun dlcl bezrobotłlych', c) tĺtratq

zaĺ'rudn'ienia Iub innej pracy zarobkoll,ej,

d) uĺraĺqzc5iłku przedenleryĺaĺ'negoĺub

śy'iacĺczeniclprzedemeryĺoĺnego, llĺltlcz1łcieĺskiegośu,iĺldczenicĺkonlpenstlcyjnep4c.l, cl Íakże

enleĄlĺtlľy lub renty, ľełlĺyroc'ĺzinłlej lub ľełltysocjalnej, e) (uchyloncl), f) v,yrejesĺl'owanienl
pozarolniczej clziclłcllllościgospoĺlarczej lub zcnvieszenienl je.j wykonyľcłlicl v, rontnlieniu art.

]łcĺllsĺ. ]d

usĺcll.ĺ,yz

ĺlłlicl2lipccl 2001 ľ. o slvobodzie dzialclĺnościgospoĺlarczej (Dz'

z 20I5 ľ. poz. 581, z późn'

znl,),9

U.

(uch1łlona), h) utratc1 zcłsilku choľobowego, ślľiatlczełlicl

ľehabiliĺacyjnego lub zasiłku nrucier4lŕlskiego, prry,slugujc1cych po uĺrclcie zaĺrudlliełlia lub

i) uĺruĺqzl'sc1dzołl1,ch ,ílľiadczeń alinlenĺacyjnych u, nĺ,iqzku ze
pieniężnych
śmiercic1 osoby zoboll,iĺlzane.i do ĺych śuicldczełilub uĺrclĺc1ślľiuĺlczeń
innej pľclcy zaľobkoluej,

27 l:łt Konlvenc.ii
o Prarvach

l)ziecka

lľl.'pl(.rc'un1'('/1

11,

1ll'z11lĺlĺłkuba:skllĺec:llĺl:;cieg:ekuc'ji

ĺllinełlĺówĺ'tľiqzktĺze

'śnlierc'ic7 o.sĺlh.1,

:ĺlbolĺ'iqzclllej ĺĺośľiuclc:eńaĺinlenĺ611'.y,jn1,c'h,' .j) uĺraĺĺ7.ś:ľ,icĺdc:enicłrod:icieĺ:;kiego, kl utl'uĺ(!
za,siłku mucier:.vtiskiego, o któľylll nt01yű lĺ,pľ:episacho ubezpieczeniu 'spotec'zn1'm roĺnikóv,,

ĺ) uĺrcĺĺqstvtrleĺlĺlirult ĺlokĺorclnckiego okreśĺOnego1l, tll't. 200 usĺ' I
2005 r. - Prűu,o o szkolnic:hl,ie

tt,stĺlll,y

z

c{nia 27 lipccĺ

wyż,s;1l777".

Zdarzęnia niewymienionę expressis veľbis w art. 3 pkt 23 u.ś.ľ'nie uprar.vniają do

obniżenia dochodu przyjmowanego jako podstalvę ustaleń w

postępolvaniu

o świadczenia, wyliczenie to bowiem ma chaľaktęr listy pozytywnie enumeľatywnej. oľgany
właściwedo ustalenia prawa do świadczeńsą więc uprawnione i zobowiązane na podstawie
tego przepisu do uznania jako utľatę dochodu zaistnięnie któregokolwiek z wymienionych
tam zdarzeń' ale nie mają możlir.vościuznania Za Utratę dochodu

w rozumieniu przepisów

tl.ś.r..utraty clochocltl spowodowanej innymi zdarzeniami, niŻ wymienione we wskazanym
pľzepisie'

Pľzyrľołanykatalog nie obejmuje przypadku utľaty stypendium
socjalnym okľeślonegow ustawie

z

o

charakterze

dnia 7 wľześnial99l r' o systemie ośr,viaty(Dz. U.

z2016 r' poz. 1943, z pőŹn' zm.) oraz ustawie z dniaŻ7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyŻszyn (Dz. U.

z Ż0|6 ť. poz.

|842,

z

pőżn. zn'). Kwoty stypendium o charakterze

socjalnyrn nie nloŹna uwzględnić jako dochodu utraconego przy wyliczeniu dochodu rodziny'

Wiele Spraw kierowanych do Rzecznika dotyczy właśniesytuacji gdzie powodem odmowy
ustalenia prawa do świadczeńjest przekroczenie kryteriuln dochodowego

Z uwagi

na

pobieranie w roku bazowym przez członka rodziny stypendium socjalnego, który w dacie
ustalania prawa do śił,iadczeńjuz go nie otľzymuje'

Z

uwagi na jednolity katalog dochodu utraconego zawarĘ w ustawie

z dnia

l

l

lutego

Ż016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz' 1579 z pőŹn. zm.) oraz
ustawie

z

dnia 7 września Ż007 r. o pomocy osobom ttprawnionym do alimentow (Dz' U.

z 2008 r. poz. 850 z póŹn. zm') problem ten uaktualnia się rórł,nieŻ w toku ustalania prawa do
śrviadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Za szczególnie jaskrawy

pľz1,kładobrazujący r,vaŻnośćpodniesionej tematyki InoŹe

posłuŹyć Sprawa ustalęnia pľawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

w

biezącym okresie świadczeniowynr. dla którego rokiem kalendaľzowyln,

Z

któľego

dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do śrviadczenia wychowawczego, jest rok

2

kalendaľzor,vy' 20l4l

'

osiągane

w

roktl bazolvyItr pľZeZ człollkou' rodziny (wowczas

sttldentór.v) sty'pendiunr socjalne podlega urĺzględnieniu

przy ttstalaniu dochodórv członkóu'

rodziny chociaz na rzeczy\^'iste doclrody w dacie ustalenia prawa do świadczeń (20l6 r')
skľadała się kwota

do

prawa

już tylko wynagrodzenia za pľacę. Wprawdzie w przypadku ustalania

ślviadczenia wychowaw częgo

lla

bieŻący okres śr,viadczeniorr,v prawo do

śr'viadczenia ustala się z urvzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie iuzyskaniu

dochodu, to jednak oborviązujące ľegulacje nie pozrvalają na skorygowanie dochodu
o utracone stypendium socjalne.

Zdaniem Rzecznika brak jest racjonalnego uzasadnienia dla odmiennego trakto'wania

utľaty dochodu spowodowanej Lltratą chociaŻby prawa do zasiłku lub stypendium dla
bezrobotnych a utľatą stypendium o charakterze socjalnynr' Nie nroŹĺra bowiem tracić

z pola

wiclzęnia, iŹ męchanizm tltraty i uzyskania clochocltl ma słtlŻyćtelntl, aby pľawo clo śrviaclczeń

było ustalane w oparcitl o jak najbardziej aktualny dochód danej rodziny, z ulvzględnieniem
zmian w sytuacji mateľialnej członków rodziny.

Wobec powyŻszego, mając na względzie dobro dzieci, powołując się

na

upowaŻnienie Rzecznika Praw Dziecka do podejnrowania dziaÍań w interesie dzieci
określone przepisami art. 3, l0a

i ll

tlstawy

z dllia 6 sÍycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw

Dziecka (Dz. U. z Ż015 r. poz.2086, z poźn. zm.) zwracam się do Pani Minister o rĺ,nikliwą

analizę przedstawionej problematyki oraz rozwaŻenie moŹliwości wpľowadzenia
odpowiednich zmian legislacyjnych do ww. ustaw umozliwiających najpełniej uwzględnić
rzeczywiste dochody osiągane pľzez czlonkórv ľodziny ubiegających się o śrviadczenia.
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