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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Pľaw Dziecka

Mclľek Michąlak

Zss.422.41.2016.JW

Warszawa. 17 sierpnia 2016 roku

Pani
Elżbieta Rafalska
Ministeľ Rodziny, Pľacy
i Polityki Społecznej

()1^*l"tł,
do Rzecznika Praw Dziecka wpływają apele rodziców dzieci z niepełnosprawnością,

ktőrzy pomimo trudnej sýuacji Życiowej nie spełniają ustawowych kľyteľiów dla uzyskania

świadczenia wychowawczego, albowiem przekraczają progi dochodowe i związku z tym

zostają pozbawieni dodatkowego wspaľcia na częściowe pokľycie wydatków związanych

z zaspokojeniem potrzeb życiowych i wychowywaniem dzieci.

Rodzice dzieci z niepełnospľawnością zwracają uwagę na społeczne poczucie

niesprawiedliwości. przejawiające się w wykluczeniu dzieci z niepełnosprawnością w stopniu

lekkim z uprawnienia do świadczenia wychowawczego' w przypadku pľzekroczenia progu

dochodowego.

Podstawę normatywną ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego stanowi aľt.

5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r' o pomocy paristu,cł y, y,ychou,yu,aniu dzieci (Dz' U'

z 2016 r' poz. l95), okĺeślający pľzesłanki, których spełnienie waľunkuje przyznanie

Świadczenia wnioskodawcy. Zgodnie z ust. 3 powołanego przepisu, Świadczenie

wychowawcze pľzysługuje na pierwsze dziecko, jeŻeli dochód rodziny w przeliczeniu

na osobę nie przekracza kwoty 800'00 zł. JeŻeli członkiem rodziny jest dziecko

z niepełnosprawnością, świadczenie wychowawcze pľzysługuje na pierwsze dziecko osobom'

jeŻeIi dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł (aft.5 ust. 4).

'W związku z przyjętą w aft. 2 pkt.9 ustawy definicją dziecka z niepełnosprawnością

w sytuacji, gdy ľodzina wychowuje dziecko w wieku od l6 do 18 lat legitymujące się lekkim

stopniem niepełnosprawności, świadczenie wychowawczę na pieľwsze dziecko przysługuje

wówczas, jeŻeli dochód rodziny w prze|iczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł (aft' 5

ust. 3).

26 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka
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W opinii Rzecznika Praw Dziecka w ľamach wyznaczonej grupy dzieci

z niepełnospľawnością, podmiotów podobnych' niedopuszczalnejest odmienne tľaktowanie

dzieci legitymujących się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Wystąpienie

podobieństwa w postaci niepełnospľawności powinno stanowić przesłankę zastosowania

zasady równości. Rządowy pľogram wspierania ľodzin powinien zapewniĆ,jednakowy dostęp

do świadczenia wychowawczego rodzinom wychowującym dzieci z lekkim stopniem

niepełnospľawności z tymi, któľe wychowują dziecí z orzeczonym umiaľkowanym

i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Przez povĺyŻsze naleŻy rozumieć umożliwienie ptzyznawania świadczenia

wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji, gdy dochód rodziny nie przekľacza kwoty

1 200,00 zł, takŻe wówczas, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się lekkim
stopniem niepełnospľawności.

Należy podkreślić, że wychowywanie dziecka z niepełnosprawnością w stopniu

lekkim również niesie za sobą poważne obciąŻenia Íinansowe dla rodziny' Są one związane

przede wszystkim z ponoszeniem kosztów jego leczenia i rehabilitacji, wyposażenia

w przednrioty ortopedyczne, śľodki pomocnicze lub śľodki techniczne, czy teŻ dodatkowymi

nakładami finansowymi na edukację i ľozwój.

W tym świetle funkcjonujące uregulowanie uprawnienia do świadczenia

wychowawczego narusza nie tylko zasadę równości' ale takŻe społeczne poczucie

sprawiedliwoŚci' któľe nie powinno być pominięte.

PowyŻsze stanowisko Rzecznik Praw Dziecka zajął już na etapie prac legislacyjnych

nad projektem ustawy o pomocy pań.stvla yl ytlychoul1nl,aniu dzieci w wystąpieniu do Pani

Minister z 13 stycznia2016 r. ZSS.422.5.ZO|6.JW.

Mając na względzie szczegőIną tľoskę o ochronę pľaw dziecka z niepełnosprawnością.

na podstawie art. 1 l ustawy z 6 stycznia 20OO r. o Rzeczniku Pľaul Dzieckcl (Dz. LJ. 2015 r.

poz. 2086, z późn. zm.) zwracam się do Pani Minister o analizę przedstawionego pľoblemu

i podjęcie działan legislacyjnych zmierzających do zapewnienia jednakowych warunków

nabywania prawa do świadczenia wychowawczego dla rodzin wychowujących dzieci
z niepełnosprawnością.
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