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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Mclrek Michaląk

Warszawa, 12 sierpnia 2016 roku

ZsM.422.10.2016.AJ

Pani
Blżbieta Rafalska
Minĺsteľ Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej

eJ/Ą)

O'h'u

chciałbym zwrőcić, uwagę

(*.

Pani Minister na

powaŻne problemy związane

z prawidłowym stosowaniem pľzez oľgany administľacji publicznej przepisów ustawy

z dnia

1l lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.IJ. z 2016 r. poz.

195)

-

dalej: u'p'p.w.d., okľeślającychkrąg cudzoziemców upľawnionych do uzyskania świadczenia

wychowawczego.

Analiza spraw wpływających do mojego Biura pozwala na stwierdzenie, że redakcja
pľzepisu aft.

l

ust. 2 pkt 2 w/w ustawy powoduje' iŻ organy pierwszej instancji (wójtowie,

burmistľzowie, pľezydenci miast), jak ľównieŻ organy drugiej instancji (samorządowe kolegia

odwoławcze) odmawiają ptzyznania świadczeniawychowawczego cudzoziemcom, któľzy
uzyskali w Polsce status uchodŹcy, ochľonę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względőw
humanitaľnych'

W uzasadnieniach decyzji o odmowie przyznania wspomnianego świadczenia, organy
wskazują na okoliczność,, Że w kartach pobytu

-

przedstawianych przez beneťrcjentów ww.

foľm ochľony międzynaľodowej lub kľajowej - brak jest adnotacji ,,dostęp do rynku pľacy''.
Posiadanie karty pobytu z tego rodzaju adnotacją jest zaś- zgodnie z literalnym bľzmieniem
art. 1 ust. 2 pkt2lit. d u.p.p.w.d.

- waľunkiem uzyskania świadczeniawychowawczęgo.
Zgodnie z art' 244 ust. l pkt l1 ustawy z dnia 12 gľudnia 2Ol3 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. 1650 ze zm. - dalej: u.c.), adnotację ,'dostęp do rynku pracy" umieszcza się

w kartach pobytu cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytoľium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Stosownie zaśdo art' 8] ust.

i

instytucjach rynku pracy

l

ustawy

z

dnia 20 kwietnia2OO4 ľ. o promocji zatrudnienia

(Dz.u. z

a

2016

r. poz.645 ze zm.

26 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

dalej: u.p.z.),

upľawnionymi do wykonywania pracy są' m.in. cudzoziemcy, ktőtzy uzyskali w Polsce
status uchodŹcy (pkt l), ochronę uzupełniającą (pkt 2) oraz zgodę na pobyt ze względow

humanitaľnych (pkt 4a).

Mając povĺyŻsze na uwadze, zwľóciłem się do Urzędu do Spľaw Cudzoziemców
o poinformowanie mnie, z jakich pÍZyczyn w kartach pobytu wydawanych cudzoziemcom,
któľym udzielono jednej

z

ww. form ochrony międzynarodowej lub krajowej, nie jest

do ľynku pracy''. Zagadnienie to poľuszyłem ľównież
',dostęp
osobiście w tľakcie spotkania z Panem Ministrem Rafałem Rogalą - Szefęm Urzędu do
zamieszczana adnotacja

Spraw Cudzoziemców.

Z

udziďronych

mi wyjaśnień wynika, Że u podstaw

stanowiska IeŻą przepisy dyrektywy Paľlamentu Euľopejskiego

i

Rady ŻOIllg8lUEI,

której wdľożenie do polskiego porządku wymusiło zamieszczanie
cudzoziemców adnotacji,,dostęp do rynku pracy". Zgodnie

z art.3

takiego

w

kaľtach pobytu

ust. 2 lit. g

i h tego

aktu pľawnego' nie ma on zastosowania wobec cudzoziemców, któľym udzielono
ochrony międzynarodowej lub krajowej ochľony przed wydaleniem.

z

powyŻszYffi' W chwili obecnej organy upľawnione do wydawania

i

W

związku

wymiany kaľt

pobytu cudzoziemcom posiadającym w Polsce status uchodŹcy, ochľonę uzupełniającą

lub zgodę na pobyt ze względów humanitaľnych, nie zamieszczają w tych kartach
adnotacji ,,dostęp do rynku ptacy".

Wiedząc o tľudnościach,jakie powstają
gruncie stosowania art. 1 ust.

2 pkt 2 lit. d

w

związku Z powyŻszą praktyką na

u.p.p.w.d.,

w dniu 7 czerwca 2016

r.

zwľóciłem się do Ministeľstwa Rodziny' Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie, ktőrzy
cudzoziemcy są _ w ocenie kieľowanego przęz Panią Minister resortu

uzyskania świadczeniawychowawczego.

w

odpowiedzi

-

uprawnieni do

z dnia 11 lipca

Ż016 r'

wskazano: ['..J w identycznej sytuacji prawnej, jak cudzoziemcy posiadajqcy kartę pobytu
z adnotacjq ',dostęp do rynku pracy", sq cudzoziemcy, którzy takiej kaľty nie posiadajq, ale
również majq prawo do pľacy u, Polsce, Z mocy pľctwű., na podstawie przepisów szczególnych

lub ną podstawie zenłolenią na pracę udzielonego na podstau,ie pľzepisów szczególnych.

ĺt zwiqzku

z poulyższym' [...] o śv,iadczenie wychou)awcze,

/ wyjqtkóu, wskazanych u,wu,' art.

z

uwzględnieniem zastľzeżeń

] usĺ. 2 pkt 2 lit. d, mogq ubiegać się takze cudzoziemcy

,

I Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2OlllgSlUE z dnia 13 grudnia 20ll r. w sprawie procedury
jednego wniosku o jedno zezwolęnie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terýorium państwa
członkowskięgo oraz w spľawie wspólnego zbioru praw dla pľacowników z państw tľzecich przebywających
legalnie w państwie członkowskim (Dz. Urz. UE z dnia 23 gľudnia 201l r., L 343ll.).

2

któľzy na posicłdclnych kartach pobytu (niezaleŻnie od rodzaju / nazv,y ýtułu pobytowego),

nie

majc1 umieszczonej

takiej adnotacji, ale posiadajq prawo dostęptl do polskiego rynku

prący na podstau,ie udzielonego Zezv,olenią ną pľctcę (odrębnego od samej karĘ pobytu)
lub cudzoziemcy koľzystajqcy z dostępu do polskiego ľynku pracy na podstclv,ie odľębnych
przepisów, nłolnieni z obowiqzku posiadania zenl,oĺenią na pracę Z mocy pľawa. Dotyczy to

w Szczególności cudzoziemców, o których

mowct

w clľt. 87 ust. I tłstawy o promocji

zatrudnienia i instytucjach ľynku pracy.
Pľagnę podkľeŚlić, że w pełni zgadzam się z wykładnią przepisu art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d

u.p.p.w.d.. dokonaną przez kierowany ptzez Panią Minister resort.

w

mojej ocenie'

poprzestanie na wykładni językowej ar1. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d u.p.p.w.d. musiałoby bowiem

pľowadzić do stwierdzenia, Że przepis ten _ w zakresie w jakim pomija cudzoziemców
uprawnionych do wykonywania pľacy albo zwolnionych z obowiązku posiadania zęzvłolenia
na pľacę' ktőrzy jednak nie posiadają w kartach pobytu adnotacji ,,dostęp do ľynku pracy"

(w szczegőlności zaŚ osoby objęte na teľytorium RP ochľoną międzynaľodową lub kľajową) jest niezgodny z art. 2, art. 32, art.

7l ust. I

zdanie drugie oraz art. 72 ust. 7 zdanie pierwsze

Konstytucji RP, jak równieŻ zart.2 orazart.26 ust.

1

Konwencji o prawach dziecka.

Nie ulega wątpliwości, Że rőŻnicowanie sytuacji pľawnej cudzoziemców jedynie
ze względu na techniczną cechę wydawanych im kar1 pobýu (posiadanie albo nieposiadanie
adnotacji ,,dostęp do rynku pracy''), naruszałoby vĺyraŻony w art. 32 Konstytucji nakaz
równego traktowania ptzez władze publiczne podmiotów podobnych (tu: cudzoziemców'

ktotzy uzyskali dostęp do polskiego rynku pľacy na podstawie art' 87 u.p.z.), przy
zastosowaniu nieuzasadnionego i nieadekwatnego kľyteľium różnicuj ącego.

Podzielam w tej mięrze ocenę pľawną wyraŻoną przez TľybunałKonstytucyjny

w

spľawie o sygn. akt SK 4198,iŻ: [...J wszelkie odstępstwo od nakazu ľównego tľakĺowania

podmiotów podobnych musi zawsze znajdowclć podstau,ę w odpowiednio przekonywujc1cych
argumentach. [...] argumenty te muszq mieć chorakter relewantny,

w bezpośrednim nłiqzku z celem

i

a więc

pozostawać

zclsadniczq tľeściqprzepisów, w których zawarta jest

kontrolowana normĺ oraz służyćrealizacji tego celu

i

tľeścÍ.Innymi słou,y, wpľowadzone

zróżnicowania muszq mieć chaľakter racjonglnÍe uzasadniony. Nie u,olno ich dokonywać
według dowolnie ustalonego lłyteľium. [...] argumený te muszq po7ostawać w jakimś

3

zwiqzku z innymÍ wartościami, x,asadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniajqcymi
o ĺImie n n

e t ra ktowa

n i e p o d miotliw p o ĺIo b

ny c It2 .

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, okoliczność,posiadania albo nieposiadania kar1y

pobytu

z

adnotacją ,,dostęp

do rynku pracy'' nie mogłaby być, uznana za racjonalne

i uzasadnione kryterium różnicujące sytuację prawną cudzoziemców, którym (niezależnie od
wydania takiej kaľty pobytu) dostęp do polskiego rynku pracy przyznano na podstawie aľt. 87
u.p.Z. Różnicowanie sytuacji prawnej cudzoziemców wedługpowyŻszego kryterium w żadnej

mierzę nie słuŻyłoby takŻe realrizacji celu wpľowadzęnia do polskiego porządku pľawnego
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci' jakim jest (art. 4 ust. 1 tej ustawy): [..']

częściowepokľycie wydatkóu, zwiqzanych

z

wychowywaniem dziecka, w tym

z

opiekq

nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Co więcej, tego ľodzaju kryterium różnicujące (dyskryminujące' m.in. osoby,
które uzyskały w Polsce status uchodŹcy' ochľonę uzupełniającą albo zgodę na pobyt
ze względów humanitaľnych) byłoby nadto sprzeczne z innymi waľtościami,zasadami
czy noľmami konstytucyjnymi, w szczegőlności zaśz art.71ust.

l

zdanie drugie Konstytucji'

któľy stanowi, że: Rodziny znajůjqce się u, trudnej sytuacji mateľialnej
zuiłclszczą wielodzietne

i

i

społecznej,

niepełne, majq pľau,o do szczególnej pomocy ze strony v,ładz

ptłblicznych.

W ocenie Rzecznika, cudzoziemcy, ktőrzy z uwagi na

uzasadnioną obawę przed

pľześladowaniami,przed vĺyrządzeniem im poważnej kĺzywdy, przed pozbawieniem ich
podstawowych pľaw i wolności, zmuszęni byli opuścićswój kraj pochodzenia, pozostawiając

tam swoich kľewnych, przyjaciół, w sposób oczywisty znajdują się w trudnej sýuacji
społecznej, a w zdecydowanej większości przypadków -takŻe mateľialnej.

W ramach tej grupy. szczegőlnego wsparcia wymagają osoby' któľym
status uchodŹcy. Zgodnie bowiem

Polska

-

z

art.23 Konwencji dotyczącej statusu

jako strona ww. aktu międzynarodowego

-

uchodŹców3,

zobowiązała się do zapewnienia

uchodŹcom takiego samego traktowania w zakĺesie opieki

korzystają obywatele polscy. UŻyte

nadano

i pomocy

społecznej, z jakiego

w tym pľzepisie sformułowanie ,,opieka i

pomoc

społeczna'', w ocenie Rzecznika nie zamyka się w ramach świadczeń pomocy społecznej

wskazanych w ustawie
2

3

z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015

r.

Uzasadnienie wyroku TK z dnia 24 lutego 1999 r., Sygn. akt SK 4/98.

Konwencja dotyczącastatusu uchodźców, sporząd,zona w Genewie dnia 28 lipca l95
Nľ l l9' poz. 5l5 - daIej: Konwencja genewska).

4

l

r. (Dz. |J.

z l99l

r

poz' 763 ze znr.)' Inne weľsje językowe tego pÍzepisu (angielskaa, ľosyjska5, francuska6)
wskazują na obowiązek zapewnienia uchodŹcom takiego Samego tľaktowani a, jak
obywateli państw pľzyjmujących

w

zakľesie pomocy

i

wsparcia publicznego/

państwowego. Takie stanowisko znajduje takŻe potwieľdzenie w komentaľzu UNHCR do

Konwencji genewskiej, gdzie wskazano, iz w toku prac nad tym aktem prawnym: [...J
zgodzono się, aby Zrezygnować z enumeraĺywnego wskazania pľzypadków, w których
uchodźcy pou,inni być uprawnieni do pomocy publicznej, ponievlaż kompletne wyliczenie

byłoby ZawSZe trudne do osiqgnięcia.
interpľ e tow any

sz er oko7

Z

tego względu obecny tekst powinien być

.

Zdaniem Rzecznika Pľaw Dziecka, treśćart.

z

deklaľowanym w art'

4 ust. 1

l

ust. Ż pkt 2 |it.

ai

b w połączeniu

u.p.p.w.d celem tej ustawy ostatecznie pľzesądza,

Że świadczeniewychowawcze jest świadczeniem z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie zaśz art. 26 ust. 1 Konwencji o pľawach dziecka, państwa, które związały się
tym aktem, zobowiązały się uznawać prawo każdego dziecka do korzystania z systemu
zabezpíeczenia społecznego,

w tym

ubezpieczeń socjalnych, otaz do podejmowania

wszelkich niezbędnych kroków do osiągnięcia pełnej realizacji tego prawa zgodnie z ich
prawem wewnętrznym.

1 ust. 2 pkÍ 2 lit. d u.p.p.w.d.
prowadziłoby również do konieczności uznania, Że pľzepis ten jest niezgodny
Z ww. uregulowaniami Konwencji o prawach dziecka, a nadto - z art. 72 ust. l zdaníe
Poprzestanie na wykładni językowej aft.

pierwsze Konstytucji, zgodnie z ktőrym: Rzeczpo.spoĺitą Polska zapevlnia ochronę praw

dziecka.

K

1

Jak zaśwskazał Tľybunał Konstytucyjny w spľawie o Sygn.

1/00: Jeżeĺichodzi 9 ylyrażonq w ąrt. 72 ust.

I

akt

Konstytucji RP zasadę ochrony praw

dziecka, to pľaulcl te nie podlegajq ograniczeniom wynikajqcym Z art. 8] Konstyttłcji RP8.

Tym samym' jedynie przyjęcie (w dľodze wykładni w zgodzie z Konstytucją'
Konwencją o prawach dziecka

i

Konwencją genewską), że art.

l

ust.

2

pkt

2 lit.

d

się w istocie do wszystkich cudzoziemców upľawnionych do
wykonywania pľacy na teľytorium RP (art. 87 ust. l ) lub zwolnionych
u.p.p.w.d' odnosi

o

J...1 th, sąme ĺreatnlent with ľespect to public ľelief anĺl assistĺlnce ąs in ąccoľded to theiľ nątionals.

' [..] no
nol b3yĐ

m

JIce noloJ{eHlte

cu tlx

ep

6

omHoułeHlnt ,tpouumeJlbcmueHHoň

acrÔ au e.

nonoąu u ltoÔÔepltxu,

KaKuM

[.'.] l, méme tľąitement en mątiěľe ĺl'ĺlssisÍĺlltceeÍ ĺle secours pabIics qtl'il leuľs nqĺiołlaux.
' Commentary on the Refugee Convention 1951. Articles 2-tl, t3-37, Division of International Protection

u

of the United Nations High Commissioner for Refugees, 1997, s. 51.
8

Uzasadnienie wyroku TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., Sygn. akt

5

K I l/00.

z obowiązku posiadania zęzwolenia

na pracę (art. 87 ust. 2 U.p.Z.), pozwa|a na uznanie

zgodnościtego uregulowania (w jego obecnym brzmieniu)

z

wymienionymi powyzej

przepisami aktów pľawnych hierarchicznie wyższych.
Tego rodzaju stanowisko przedstawiam w Spľawach indywidualnych toczących się

jak również w postępowaniach przed wojewódzkimi
sądami administracyjnymi w sprawach ze skaľg na niekoľzystne dla cudzoziemcőw
decyzje organów drugiej instancji' Chciałbym jednakze zwrocić uwagę na fakt'
przed organami administracji,

Że kontrola instancyjna decyzji o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego jest

dokonywana pÍZeZ 49 nięza|eŻnych samorządowych kolegiów odwoławczych' których
đecyzjepodlegają z kolei kontroli 16 wojewódzkich sądów administľacyjnych. Zgadzam

się pľzy tym w pełni ze stanowiskiem pľzekazanym mi we wspomnianym piśmie
l

l lipca

z

dnia

2016 Í.) Że Ministerstwo Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej nie jest

uprawnione

do

wydawania wiąŻących inteľpľetacji pľzepisów pľawa. Podobnie

możliwościdziałania Rzecznika Pľaw Dziecka
z przyczyn obiektywnych

-

w

sprawach indywidualnych

Są

ograniczone.

Pragnę podkreślić'że obecne brzmienie art.

l

ust. 2 pkt 2

lit' d u.p.p.w.d. moŻe

prowadzić do tego, że liczna grupa cudzoziemców (któľzy nie posiadają

w

kaľtach

pobytu adnotacji ,,dostęp do rynku pracy'')' mimo iz jest uprawniona do świadczenia
wychowawczego, w ogóle nie zdecyduje się na złożeniewniosku o jego przyznanie'

Kolejna gľupa pľawdopodobnie nie zdecyduje się na zaskarŻenie decyzji odmownej,
rezygnująe tym samym z ubiegania się o tę foľmę pomocy. Wľeszcie, nawet w przypadku

tych cudzoziemców, ktőrzy skorzystają

z

ptzysługujących im Śľodków zaskarŻenia

- z uwagi na możliwe kilkunastomiesięczne oczekiwanie na pozytywne rozsttzygnięcie przez ten okľes' nie zę swej winy, nie będą mogły skorzystać Ze wsparcia
wprowadzanego przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Dlatego

teŻ, aby zapewnić, w/w cudzoziemcom prawo do korzystania ze świadczeń'wymagana
jest zmiana przepisów.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie aľt. 11 ust. 2 ustawy

z

dnia

6 stycznia

2000 ľ. o Rzeczniku Pľaw Dziecka (Dz. U' z 2015 Í. poz. 2086), Zwracam się o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej w pľzedmiocie nowelizacji przepisów ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzjęci oraz ustawy

(Dz. U. z2015 r.

poz.lI4

ze zm.

-

z

dnia 28 listopadaŻ}}3 r. o świadczeniach ľodzinnych

dalej: u.ś.r.), która dopľowadzi do ujednolicenia katalogu

6

cudzoziemcÓw uprawnionych do świadczeńprzewidzianych przepisami ww' ustaw. W mojej
ocenie, pożądany m byłoby :

.

wpľowadzeniedoart. l ust'2pkt2lit.cu.p.p.w.d.orazwart.

l ust.2pkt2lit.cu.ś.r.,

zapisu' że upľawnionymi do uzyskania świadczenia wychowawczego oraz świadczen

ľodzinnych są cudzoziemcy' ktőrzy uzyskali

w

Rzeczypospolitej Polskiej: status

uchodżcy, ochľonę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względőw humanitaľnych, zgodę

na pobyt toleľowany oľaz posiadający zezwolenie na pracę odrębne od zezwolenia
na pobyt czasowy;

o

wykreślenie z art. 1 ust. 2 pkt 2lit. c u.p.p.w.d., zapisu że świadczenie wychowawcze

przysługuje cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia

na pobyt

czasowy

udzielanego na podstawie art' l27 u.c' (beneficjentom tego zezwolenia wydawane są
karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pľacy'', a zatem są oni objęci art.

l

ust. 2

pkt 2 lit. d u.p.p.w.d.);

o

skreślenie z art.

l

ust.

2 pkt 2 lit. c

u'ś.r', zapisu że świadczenie wychowawcze

pľzysługuje cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia

na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt
czasowy udzielanego na podstawie art' 127 oÍaz art. 186 ust. l pkt 3 u.c.
(beneficjentom tych zezwoleń wydawane Są karty pobytu
do ľynku pľacy''' a Zatem są oni objęci aľt. 1 ust. 2

pkt2lit'

z

adnotacją ,'dostęp

d u.ś.r.)'

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, inteľwencja legislacyjna jest w tym przypadku
konieczna' Jej brak i oczekiwanie na wypľacowanie w orzecznictulie organów i sądów
administracyjnych jednolitej, pľokonstytucyjnej wykładni aľt. l ust. 2 pkt

2lit' d u'p.p.w.d.

oraz art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d u.ś.r. (takiej, jak ta Zapľoponowana ptzez Ministerstwo Rodziny'
Pracy i Polityki Społecznej), oznaczałaby konieczność,pogodzenia się z faktem, Że zanim do
tego dojdzie' wiele rodzin cudzoziemskich zostanie bezpodstawnie pozbawionych należnej im

pomocy ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.
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