
S

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
Warszawa, .

III.7064.28.2015.LN
Rpw,4e1/2l5 P

9afa 2152_12

Pan

_________________________

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

L

;

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 opiekunowi 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.pl) 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. 1 pkt 3 ustawy), wyprowadzać wniosku, że przepis ten ogranicza prawo

do dodatku tylko do jednego dodatku przysługuj ącego 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 przysiugiwać tylko do zasiłku rodzinnego na

jedno z tych dzieci. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił też uwagę. że gdyby w art. 10
ust. 1 ustawy został pominięty punkt 2, nie byłoby żadnych wątpliwości co do tego, że
dodatek ten przysiugiwaiby do zasiłku 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 dodal, że skoro ustawodawca,
określąjąc w art. 10 ust. 2 wysokość dodatku, nie zastrzegł, że osobie uprawnionej wypiaca
się tylko jeden dodatek (analogicznie, jak to przewidywal art. 30a ust. 1 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 poprzedzającej obecne unormowania regulacji dotyczącej zasilków
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 uchwaly 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 wykładnię, jaka
została przyjęta przez sądy lub inne organy stosujące prawo, zwłaszcza 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. Ii. z 2012 r.. poz. 270 ze zm.)
nie pozwała żadnemu skiadowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej sprawy w sposób
sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale i przyj mować wykładni prawa odmiennej
od tej, która została przyjęta przez skład poszerzony Naczelnego Sądu Administracyjnego
(zob. wyrok NSA z dnia 29 lutego 2008 r., J OSK 254/07, LEX nr 453451). Dopóki więc
nie nastąpi zmiana stano\yiska wyrażonego we wskazanej uchwale, dopóty sądy
administracyjne obowiązane są je respektować (zob. wyrok NSA z dnia 20 października
2011 r., I OSK 1817/10, LEX nr 1131489). Analiza orzeczeń sądowych zapadtych po 26
czerwca 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 działań.
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