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Warszawa,OS maja 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka
Marek Michalak
Zss.422.21.2018.AG

Pani

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
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do Rzecznika Praw Dzięcka wpływają zgłoszenia dotyczące trudności w uzyskaniu
świadczenia wychowawczego dla podopiecznych przebywających w zakładach opiekuńczo|eczniczych. Wynikają one Z wprowadzonych od 1 sierpnia 2017 t. zmian do ustawy

z

1l lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu đzieci(Dz. U. z 2017 r. poz.

1851).

đnia

Problem dotyczy ponad 200 dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

PodkĺeślićnaleŻy, Żę zawarta ww. ustawie definicja instýucji zapewniającej
całodobowe utľzymanie nie wymienia zakładu opiekuńczo-|eczniczego, stąd też podmiot ten
nie jest traktowany jako instýucja, która zapewnia pełne utrzymanie' Na dzieci umieszczone

w

zakładach opiekuńczo-|eczníczych

ich

opiekunom prawnym przysługuje zatem

świadczenie wychowaw cZę.

w

ubiegłym roku zasiłkowym 2016/2017 opiekunowie pľawni tych đzieci

otrzymywali świadczeniewychowawczę.

w

bieŻącym okĺesie zasiłkowym 20I7l20I8

opiekunowie prawni zostali wezwani ptzez oľgan do uzupełnienia wniosku popľzez złoŻęnie

wyroku zasądzającego alimenty na podopiecznych od ich rodziców.
niedostarczenia wymaganych dokumentów
pozo stawi

o

w

w

przypadku

zakľeślonymterminie, wnioski zostają

ne bez r ozp oznania.

Podstawą prawną wez:waniaptzez organ jest wprowadzonaustawą

z dnia7 \ipca2}I7

r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428\

zmiana art.

8

ustawy

o

pomocy państwa

w

wychowywaniu dzieci, zgodnie

ktorą:

na dane dziecla nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie
dziecko nie zosĺałoustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzicą,

Świadczenie wychowawcze
wychowujqcej

z

v
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śv,iadczenie ąlimentacyjne

ną podstau,ie tytuht

wykonau,czego pochodzqcego lub

zatłyierdzonego przez Sqd ['..J.

Zgođniez art. 79 ust. 4 ww. ustawy: ĺľprzypadku gdy osobą sąmotnie wychowujqca

w stosunku do danego dziecka
uzależnione jesĺ od ustaĺenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świądczenicl

dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego

alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzqcego lub zatwieľdzonego przez

sqd, złozy wniosek

o

ustaĺenie prawa do świadczenia wychowclwczego

i

nie dołqczy do

wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujqcy świadczenie wychowąwcze przyjmuje

wniosek i, w zalcľesie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunhl do tego
dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostąrczenie tytułu wykonawczego.
Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw zwiqzanych

z

Systemami wsparcia rodzin powodem wprowadzenia tych zmian

były wpływające do

ľesortu pracy sygnały o pojawiających się przypadkach składania pÍZeZ rodziców dziecka,

ktőrzy nie są małżeństwem, niezgodnych ze stanem faktycznyn oświadczeń, Że są osobami
samotnie wychowującymi dziecko, przede wszystkim w celu wyłączenia drugiego z rodzicow

ze składu rodziny i jego dochodu. Celem ustawodawcy było zatem ograniczenie przypadków
naduŻycia prawa przęZ rodziców fałszywie deklarujących samotne wychowywanie dziecka.

Wątpliwości Rzecznika budzi takŻe to, czy opiekunowie pľawni spełniają przesłanki
uznania ich za osoby samotnie wychowujące dziecko w rozumieniu art.

2 pkt 13 ustawy

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, co implikuje konieczność pľzedłożeniatýułu
wykonawczęgo w przedmiocie alimentów narzecz dzieci. Zdanięm Rzecznika Praw Dziecka

w

stosunku

do opiekunów prawnych, nie powinna być badana przesłanka đotycząca

samotnego wychowywania.

Należy zwrocić, uwagę na to, że opiekunami prawnymi dzieci przebywających

w

zal<ładach opiekuńczo-leczniczych są często siostry zakorľte, któľe traktowane są pÍZeZ

organy rozpatrujące wnioski, jak osoby samotnie wychowujące dzieci. Natomiast dzieci,
których opiekunem prawnym zostaŁa osoba zamęŻna, nie mają problemu

z

otrzymaniem

świadczenia wychowaw czego.

Podnoszonym pľoblemęm przez opiekunów pľawnych jest równieŻ to, Żę w ruzie

zamiaru wýoczenia powództwa

o

alimenty na tzęcz dzieci, napotykają oni trudności

w ustaleniu danych adresowych ľodziców dzieci, albowiem zakłady opiekuńczo -|ecznícze nie

mają wzorem ośrodków pomocy społecznej czy powiatowych centrum pomocy rodzinie

2

dostępu do samodzielnego uzyskania takich danych, a te

w większości przypadków nie

są im znane.

Mając na uwadze powyŻsze, działając na podstawie art. 10a

i art. 1l

ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í' poz. 922), zwracam się do
Pani Ministeľ o podjęcie działan zmierzających do rozwiązania pľoblemu pozbawienia dzięci
umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych świadczeniawychowawczego.
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