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Ł

w pľac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy

o świadczeniąch rodzinnych oraz niektóľych innych ustaw (druk nĺ 1100)' pľoszę o przyjęcie

ponizszego stanowiska Rzecznika Praw Dziecka.

Niewątpliwie wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami i ich rođzin jest

niewystaľczające i wymaga podjęcia wielopłaszczyznowych działan zabezpieczających m.in.

ich sýuację socjalno-bytową, zdrowotną oraz edukacyjną. Propozycja zmian ustawowych,

będąca wykonaniem wyroku Trybunału Konstýucyjnego (K 38/13) - choć jest jedynie

elementem działan, któľe powinny zostać, zrea|izowane _ to z pewnością wpłynie na

polepszenie sýuacji osób z niepełnosprawnością.

Należy jednak zwńcić uwagę' że zaproponowane rozwiązania prawne są niepełne.

Projektowana ustawa nie zmienia sýuacji niezawodowych rodzin zastępczych przyjmujących

na wychowanie dzieci legitymujące się orzeczeniem o Znacznym stopniu niepełnospľawności

albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub

długotľwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku zę znacznie ograniczoną możliwością

samodzielnej egzystencji oraz konięczności stałego współudziału na co dzień opiekuna

dzięcka| w procesiejej leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Na powyŻszą pľoblematykę, Rzecznik Praw Dziecka zwracał uwagę m'in.

w wystąpieniu z 72 czerwca 2017 r. kieľowanym do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej2. Rzecznik wskazał wówczas, Że przepis art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia

28 listopađa 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. |952, z pőźn. zm.)

któľy kilkakĺotnie ulegał nowelizacjom, rozrőżnia sýuację prawną rodzin zastępczych

l w projekcie ustawy - opiektłna faktycznego osoby niepełnosprawnej
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niezawodowych oraz rodzin zastępczych spokrewnionych. Brzmienie tego przepisu wskazuje,

Że śv,iadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatľudnienią lub innej pracy zarobkowej

nie pľzysługuje jeżeĺi osoba wymagajqca opieki zosĺała umieszczona w rodzinie zastępczej,

2 pyjqtkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka aĺbo, w zwiqzktl

z koniecznościq ksztąłcenia' reu,ąlidącji lub rehabilitacji, w placówce zapewniajcycej

cąłodobou,q opiekę, w tym u, Specjalnym ośrodkl'l szkolno-v,ychov,awczym (''.).

Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, Że Świadczenie pielęgnacyjne

z týułu rezygnacji z zatruđnienia lub innej pracy zaľobkowej nie pľzysługuje niezawodowym

rodzinom zastępczym, któľe przyjęły dziecko na wychowanie.

Rzecznik Praw Dziecka pľzedstawiając resortowi pľacy postulat objęcia świadczeniem

pielęgnacyjnymtakŻe rodzin niezawodowych podkĺeślił, Żebrzmienie przepisu art. 17 ust. 5

pkt 2, rozszeruającego zakres podmiotowy uprawnionych do tego świadczenia o rodziny

zastępcze spokĺewnione, podyktowany był wyrokiem Trybunału Konstýucyjnego z 22 |ipca

2008 ľ., sygn. akt P 4Il07 uznającym róŹnicowanie zakľesu podmiotowe9o Za niezgodny

z KonstýucjąRzeczypospolitej Polskiej. Fakt, Że Trybunał Konstytucyjny ograniczył zakĺes

niezgodności wyłącznie do rodzin zastępczych spokľewnionych wynikał z ptzedstawionego

Trybunałowi pýania prawnego. Zatem Tľybunał w swoich rozważaniach nie podejmował

ana|izy w kontekście rozrőŻnienia pomiędzy rodzinami zastępczymi spokrewnionymi

i niespokľewnionymi (niezawodowymi), zobowiązanymi lub niezobowiązanymi do

alimentacji dzięcka. Stwierdził wręcz, Że zarőwno rodzína zastępcza (spokľewniona

i niespokľewniona) jest tak samo jak rcdzina naturalna zobowiązana do pieczy nad dzieckiem.

W odpowieđzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka, Minister Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej podkľeślił, Że propozycja wskazana w piśmie Rzecznika, odnoszqca się

do rodzin zastępczych niezawodowych u, kontel<scie prawa do świadczenia pieĺęgnacyjnego

jest interesujqca, jednak wymaga dokładnej analizy merytoľycznej i oceny skutków

finansowych3.

Nie ulega wątpliwości' Że rodzina zastępcza niespokĺewniona z dzieckiem

otrzymująca świadczenia na pokľycie kosztów utrzymania dziecka, podobnie jak rodzina

zastępcza spokľewniona, pozbawiona jest wynagrodzenia z týułu pełnienia funkcji rodziny

zastępczej. Pomimo że decydując się na objęcie pieczy nad dzieckięm ľodzina zastępcza

powinna mieć na uwadze, iŻ moŻe zaistnieć konieczność, w granicach nie objętych
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świadczeniami, partycypowania w kosztach jego utľzymania, to zdaniem Rzecznika brak jest

uzasadnionych podstaw do róznicowania rodzin zastępczych spokrewnionych

i niespokľewnionych z dzieckiem tj. ľodzin zastępczych niezawodowych - w zakresie

nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z týułu rezygnacjí z zarobkowania w celu

spľawowania opieki nad dzieckiem przyjętym na wychowanie. Podkreślenia wymaga,

Że sýuacja rodziny zastępczej spokrewnionej z đzieckiem i ľodziny zastępczej niezawodowej

(niespokľewnionej) w przypadku rezygnacji z pracy zarobkowej na poczet opieki nad

dzieckiem z niepełnosprawnoŚcią jest taka Sama.

Projekt ustawy niewątpliwie wprowadza szercg korzystnych rozwiązań prawnych

zwiększających ochľonę osób z niepełnosprawnością, w tym dzieci (między innymi:

zniesienie kryterium wieku powstania niepełnosprawności przy nabyciu uprawnienia do

świadczenia pielęgnacyjnego, wprowadzenie definicji opiekuna faktycznego osoby

niepełnosprawnej, zastąpienie specjalnego zasiłku opiekuńczego świadczeniem

pielęgnacyjnym), nie przewiduje jednak zmiany w zakĺesie podmiotowym w dostępie

do Świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzin zastępczych niezawodowych'

Nalezy podnieść, Że z jednej strony w projekcie ustawy proponuje się rozszerzenie

upľawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego na wszystkie osoby sprawujące faktyczną

opiekę nad osobą niepełnosprawną w przypadku niepodjęcia lub rezygnacji z zarobkowania

(art. 17 ust. 1), z drugiej natomiast wskazuje się, że świadczenie pielęgnacyjne nie

pľzysfuguje jeŻel'i osoba wymagająca opieki zostaŁa umieszczona w rodzinie zastępczej,

z wyjątkiem ľodziny zastępczej spokľewnionej ('..) (art. 17 ust. 9 pkt 3)'

Mając nawzg|ędzie powyŻsze, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka i troską

o prawa dzieci z niepełnosprawnością, któľe wymagają szczegőInej ochĺony ze stľony

państwa' na podstawie art. 10a i art' 1l ustawy z dnia ó stycznia 2000 ľ' o Rzeczniku

Praw Dziecka (Dz. U. z 20|7 r. poz.922) zwracam się o uwzględnienie postulatów

Rzecznika Praw Dziecka w toku prac legislacyjnych.

Ę.{l-C.,.

Do wiadomości:

Elżbięta Rafalska - Ministeľ Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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