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Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka 

do rządowego projektu ustawy 

o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 

zawartego w druku nr 216 

Sejm, 9.02.2016 

 
Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Z tego też względu powinna 

być ona otoczona szczególną ochroną i opieką ze strony państwa, o czym stanowi art. 

18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Również art. 71 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że państwo w swojej polityce 

społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Podobnie dokumenty międzynarodowe, 

w tym ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o prawach dziecka w art. 18 

gwarantuje, że Państwa-Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom 

prawnym w wykonywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowaniem dzieci. Na 

pomocniczą rolę państwa wskazuje także art. 27 Konwencji, który nakazuje by zgodnie z 

warunkami krajowymi oraz odpowiednio do swych środków, Państwa-Strony podejmowały 

właściwe kroki dla wspomagania rodziców lub innych osób odpowiedzialnych za dziecko w 

realizacji prawa do godziwych warunków socjalnych oraz udzielały, w razie potrzeby, pomocy 

materialnej wspierając rodzinę w spełnianiu jej funkcji. 

Działania prorodzinne państwa powinny mieć charakter długofalowej inwestycji 

w przyszłość, budującej zaufanie obywateli do trwałości i skuteczności wprowadzanych 

rozwiązań.  

Rzecznik Praw Dziecka pozytywnie ocenia dążenia ustawodawcy, mające na celu 

wsparcie polityki prorodzinnej, poprzez wspomożenie finansowe rodzin w związku 

z wychowaniem dzieci. Wejście w życie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci urzeczywistni zarówno konstytucyjne, jak i wynikające ze zobowiązań 

międzynarodowych wartości.   

Państwo polskie w ostatnich latach wypracowało wiele instrumentów wsparcia dla 

rodzin, m.in.: nowe świadczenie rodzicielskie, przyznawane na zasadach analogicznych do 

urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego; zasada „złotówka za złotówkę” dla rodzin 

przekraczających próg dochodowy; zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 52 

tygodni; udogodnienia związane z urlopem ojcowskim, czy Karta Dużej Rodziny, będąca 

wsparciem dla rodzin wielodzietnych. 



2 
 

Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w projekcie ustawy o pomocy państwa  

w wychowaniu dzieci, stanowi ważny element całościowego i długofalowego wsparcia dla 

polskich rodzin – jest znaczącym dopełnieniem funkcjonujących rozwiązań pomocowych.  

Rzecznik Praw Dziecka wyraża także aprobatę dla proponowanych w projekcie ustawy 

zmian do ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

poprzez przyznanie rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde 

umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, dodatku w wysokości świadczenia 

wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Powyższe rozwiązanie, zmierzające do zapewnienia równego traktowania wszystkich 

opiekunów prawnych dzieci, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów tego dodatku 

słusznie uznającym, że pozostawanie dziecka w pieczy zastępczej nie powinno pozbawiać 

prawa do analogicznego świadczenia. 

Za korzystne uznaję również, wyłączenie dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia 

wychowawczego z katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń z pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla 

uczniów.  

Jednakże oceniając poszczególne rozwiązania, sygnalizuję potrzebę uzupełnienia 

projektu tak, aby w pełni urzeczywistniał on konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej.  

Mając na względzie konieczność ochrony prawa każdego dziecka do godziwych 

warunków socjalnych, Rzecznik Praw Dziecka dostrzega brak obiektywnego uzasadnienia dla 

odmiennego traktowania pierwszego dziecka w rodzinie. 

Analiza przepisów projektu ustawy wskazuje na nierówne traktowanie rodzin 

wychowujących jedno dziecko, gdyż - co do zasady - wyłącza z kręgu osób uprawnionych 

do uzyskania świadczenia tych rodziców, opiekunów faktycznych albo opiekunów prawnych 

dziecka, którzy przekraczają określony w ustawie próg dochodowy.  

Oceniając prawo do świadczenia wychowawczego poprzez pryzmat celu, jakiemu ma 

ono służyć, tj. częściowemu pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym 

opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych, jedynie rozwiązanie, wedle którego 

świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie również na pierwsze dziecko w rodzinie, 

niezależnie od progu dochodowego warunkującego nabycie prawa do tego świadczenia, 

stanowić będzie urealnienie celu ustawy określonego w art. 4 ust. 1 przedstawionego projektu. 

Wysoka Izbo, 

nie ma dzieci gorszych i lepszych, wszystkie dzieci są równe i należy im się taka 

sama pomoc od państwa. 
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Kontynuując wątek równego traktowania dzieci, Rzecznik Praw Dziecka zwraca 

również uwagę, że konsekwencją przyjęcia określonej w art. 2 pkt. 9 definicji dziecka z 

niepełnosprawnością,  będzie sytuacja, w której rodzinie wychowującej dziecko w wieku 

powyżej 16 r.ż do 18 lat, legitymujące się lekkim stopniem niepełnosprawności, świadczenie 

wychowawcze na pierwsze dziecko przysługiwać będzie wówczas, gdy dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł.  

Przyjęte w projekcie ustawy rozwiązanie prowadzi do niczym nieuzasadnionego, 

rozróżniania rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, 

z rodzinami, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym.  

W świetle powyższego, gdyby Wysoka Izba nie przyjęła argumentu o konieczności 

wspierania wychowania każdego dziecka, niezależnie od kryteriów dochodowych, to wydaje 

się, że świadczenie wychowawcze na dziecko legitymujące się lekkim stopniem 

niepełnosprawności powinno być przyznawane na pierwsze dziecko, gdy dochód rodziny 

nie przekracza kwoty 1 200 zł.  

Dodatkowo należałoby rozważyć uwzględnienie szczególnej pozycji osób samotnie 

wychowujących dziecko, będących w trudnej sytuacji materialnej, których dochód na członka 

rodziny nieznacznie przekracza progi dochodowe wskazane projektem.  

Pod rozwagę Wysokiej Izby pozostawiam również kwestię uczących się dzieci 

(pełnoletnich), gdyż w ocenie Rzecznika Praw Dziecka rozwiązania prawne w tym zakresie 

powinny być kompatybilne z przyjętymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych oraz ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów.  

W tym miejscu należy podkreślić, że w wystąpieniu generalnym z 23 listopada 2015 r. 

zaapelowałem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podniesienie kwoty 

minimalnej dochodu dla osób, które ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 

tej chwili rodzicowi wychowującemu samodzielnie dziecko, zarabiającemu 1 601,00 zł netto 

miesięcznie, takie świadczenie nie przysługuje. Podobnie nie będzie przysługiwało świadczenie 

wychowawcze w przypadku, gdy w rodzinie tej wychowuje się jedno dziecko. Taka rodzina 

nie otrzyma żadnego z powyższych świadczeń.  

Jako Rzecznik Praw Dziecka ponownie sygnalizuje potrzebę urealnienia pomocy 

oferowanej przez państwo samotnym rodzicom wychowującym jedno dziecko, poprzez 

likwidację, a jeśli to aktualnie niemożliwe, podwyższenie progów dochodowych ustalonych 

ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  
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Powyższe należy odnieść także do progów dochodowych warunkujących nabycie 

uprawnienia do świadczenia wychowawczego. Wsparcie finansowe w postaci tego 

świadczenia, nie powinno pomijać tych opiekunów dziecka, którzy nie będą w stanie spełnić 

wymogów ustawowych związanych z progiem dochodowym, —w efekcie czego nie dostaną 

żadnej pomocy pomimo, iż wychowywane przez nich pierwsze dziecko wymaga 

równoważnych, z młodszym rodzeństwem wydatków związanych  z wychowaniem 

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

 

Konkludując, w ocenie Rzecznika Praw Dziecka, wprowadzenie kolejnego instrumentu 

wspomagającego system wpierania rodziny w wychowaniu dzieci może przynieść wymierne 

korzyści. Zapewnienie dzieciom godnych, bezpiecznych warunków do wzrastania 

i zrównoważonego rozwoju jest bowiem priorytetem, a każda forma wsparcia w tym zakresie 

jest krokiem we właściwym kierunku.  

Na ręce Pana Marszałka przekazałem szczegółowe stanowisko Rzecznika Praw Dziecka 

do rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zawartego w druku 

nr 216, z prośbą o jego załączenie do druku, natomiast Panie i Panów Posłów proszę o 

rozważenie propozycji i uwag zawartych w przekazanym stanowisku w toku dalszych prac 

legislacyjnych.  


