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Minister Pracy I Polityki Społecznej

dostrzegając potrzebę jak najlepszego zabezpieczenia dzieci z niepełnosprawnościami
chcialbym zwrócić uwagę Pana Ministra na problem dostępu do szczególnego rodzaju
świadczenia jakim jest świadczenie pielęgnacyjne z tytulu 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. z 2015r. poz. I l4j.t).

Do mojego Biura zglaszane 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 tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
wskazując w nzncadnieniu, 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. I 2”7 ustawy o cudzoziemcach).

posiadający zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymienione w art. 1 86

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. Ii. 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. I 60 ust. 3 w/w

ustawy: rozdziale 8 tj. cudzoziemców prowadzących 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 urnowy 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. I pkt 2.

Podkreślenia wymaga, że w orzecznictwie wykształcił się pogląd co do celu ustawy

o świadczeniach rodzinnych. Itak w wyroku z 9 maja 2012 r., II 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 posiadąją .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 v 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 w art. 1 ust. 2 pkt c poprzez wpisanie: zezwolenia na pobyt czaso1ty

udzielonego w związku z okolicznościami, o których moii”a w art. 127, art. 160 pkt. 3 lub

186 ust. I 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 rodzica będącego cudzoziemcem. który uzyskał zezwolenie na

pobyt czasowy na podstawie art. I 27 lub I 86 ust. I pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.

Działąjąc 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.


