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Odpowiadając na pismo z cJ”nia 5 lutego 2015 r., znak ZSS.422.6.2015.JZ, 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

wart. 10 ww. ustawy, jest przyznawany na każde dziecko, czy też, niezależnie od liczby

wychowywanych dzieci, których urodzenie stanowiło podstawę udzielenia urlopu

wychowawczego, 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 zasiłku 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. 11 a ustawy o świadczeniach rodzinnych

poprzez zniesienie maksyn-iatnych 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 przysługuj ącym rodzinom wielodzietnym,

uzupełniającym wsparcie dostępne w przedstawionych powyżej okolicznościach jest, uregulowany

w art. 1 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
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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. 1 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. 1 i art. 2

Konstytucji, przy czym art. I la ust. 4 ww. ustawy jest zgodny także z art. 69 Konstytucji.
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