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W arszawa, Ż1 marca 201 8 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Marek Michalak
ZsM.422.Ż2'2017 'AC

Panĺ
ElżbĺetaRafalska
MĺnĺsteľRodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej
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ür,

grudnia 2017 r. (sygn. Z9Iĺ4..422.22.20I7.AC), zwróciłem się

do Pani Minister o rozważenie podjęcia działafi na tzecz zmiany art' 4 ust. 2 ustawy

28 listopada

2OO3

r. o świadczeniach ľodzinnychl

i

art.

4 ust. 2 ustawy

z

dnia

1l

z

dnia

lutego

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci2, prowadzącej do wyeliminowania
wątpliwościodnośnie tego, jak naleŻy traktować sýuacje, kiedy o świadczenia przewidziane

w tych ustawach występuje rodzic, który nie spełnia kĺyteriów podmiotowych określonych
w art.

l

ust. 2 obu ww. aktów prawnych, ale warunki te są spełnione ptzez dziecko.

W wystąpieniu tym przedstawiłem Pani Minister propozycje nowego btzmienia
ust.

2

u.ś.r.oraz art.

art. 4

4 ust. 2 u.p'p.w.d., wskazując jednoczeŚnie, Że bľak postulowanej

interwencji legislacyjnej

-

sądów administľacyjnych

mimo koľzystnego dla wnioskodawców i ich dzieci orzecznictwa

-

moŻe prowađzićdo bezpodstawnego pozbawienia wielu rodzin

należnego im wsparcia ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z brakiem odpowiedzi, działając na podstawie art.

10 ust. 1

pkt2 w zw.

z art. 10a ust. 3, w zw. z aft. ll ust. 3 ustawy z dnia 6
2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U.

z

stycznia

2017 r. poz. 922), ponownie zwracam się

do Pani Minister o ustosunkowanie się do pľzedstawionych propozycji.
Jednocześnie upľzejmie informuję, że stanowisko Rzecznika, iŻ przy ustalaniu prawa

do świadczeń rodzinnych i pľawa do świadczenia wychowawczęgo nie moŹna poprzestawać
' Dr. U. z 20|'7 r. poz. 1952 ze zm.
' Dr. U . z 2Ol'7 r. poz. 1 85 1 ze zm.

-

dalej: u.ś.r.
dalej: u.p.p.w.d.
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na ocenie sýuacji prawnej (obywatelstwo

i

status pobytowy) todzica dziecka, a|e na|eŻy

badać także spełnianie ptzez samo dziecko kryteriów podmiotowych określonych w art.
ust. 2 u.ś.ľ.i art.

l

1

ust. 2 u.p.p.w.d., podziela również Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok

z 14 marca2018 r., Sygn. akt I OSK

1164116).
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