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uprzejmie informuję, iz do Rzeczĺ1ka Praw Dziecka wpływają skargi od rodziców,

którym odmówiono prawa do świadczenia rodzicielskiego z lwagi na uprzednie pobieranie
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji

z zatľudnienia lub innej pľacy zarobkowej

w celu sprawowania opieki nad dzieckiem.
PowyŻsze jest wynikiem odmiennej od Iinii orzeczniczej sądów administľacyjnych,
interpretacji art' Ż7 ust. 5 ustawy

(Dz. U.

z

20|6 r. poz. l5|8,

z

z

dnia 28 listopada Ż003 ľ. o Świadczeniach rodzinnych

pőżn. zm.) zwanej dalej ,'u.Ś.ľ.'' zgodnie

z

któľym:

,,W przypadku zbiegu uprawnień do następujących śv,icĺdczeń:
I

) śv,iadczenią rodzicielskiego lub

2) śv,iadczenia pielę gnacyjnego, ltłb
3) specjaĺnego zasiłku opiekuńczego, lub
4) dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. ]0, ĺub

5) zasiłku dla opiekuna, o kĺórym mowa w ustawie z dnia 4 kw,ietnia 2014

r' o

ustąleniu

i ylypłclcie zasiłkóu, dla opiekunjyl - przysługtje jedno z tych śu,iadczeń wybrane pľZez osobę
Lłprau,nionq".

Zgodnie

z

jednolitą linią orzeczniczą sądów administracyjnych świadczenie

ľodzicielskie i świadczeniepielęgnacyjne Są uprawnieniami przyznawanymi
w stosunku do Sprawowania opieki nad konkretnym podmiotem, a zatem wyłączenie
wynikające z art. 27 u.ś.r.ma zastosowanie tylko w sýuacji, gdy dochodzi do zbiegu
upľawnień w sensie podmiotowym zarowno co do osoby spľawującej opiekę'

a'ea

27 lat Konwencji
o Prawach

Dziecka

jak

i

podopiecznegol. Mając jednak na względzie, iŻ indywidualne rozsttzygnięcia sądów

administracyjnych nie są Źrődłem powszechnie obowiązującego pľawa' organy właŚciwe do
ustalenia prawa do świadczeniarodzicielskiego odmawiają pľawa do świadczeniaprzyjmując,

że jeŻeli wnioskodawca pobiera juŻ świadczeniepielęgnacyjne na dziecko, to nie może
jednoczeŚnie pobierać świadczenia ľodzicielskiego niezaleŻnie od faktu, Że przysługiwałoby

ono na inne dziecko. Powoduje to koniecznośćposzukiwania przez beneficjentów

tego

świadczenia ochľony swoich pľaw na drodze odwoławczej oraz, jak wykazały Sprawy
pľowadzone w Biuľze Rzecznika Praw Dziecka, nieruadko równieŻ na drodze postępowania

sądowoadministracyjnego. Powyższe powoduje wydłużenie oczekiwania
ustalającą prawo do świadczęniao kilka mięsięcy, a
sądowoadministľacynej nawęt do roku.

na

decyzję

w pľzypadku skorzystania z

W efekcie ulega zatarciu główny cel, dla

wpľowadzona został ten rodzaj świadczenia, tj. zapewnienie m.in. bezľobotnyn

i

dľogi

któľego

studentom

jak największego wspaľcia materialnego w pierwszym okĺesie Życia dziecka.
Dokonywana przez sąd administracyjny wykładania art. art. 27 ust. 5 u.ś.ľ.ma moc

wiążącątylko w sprawach indywidalnych' w których zapadło rczstrzygnięcie, stąd organy
administracji, w innych aczkolwiek tożsamych pľzedmiotowo spľawach mogą dokonywać
odmiennej jego interpľetacji. Dlatego teŻ zdaniem Rzecznika celowa jest zmiana redakcji

przywołanego pľzepisu

w

sposób nienasuwający wątpliwościinterpretacyjnych organów

administracji ustalających prawo do Świadczenia rodzicielskiego.

Mając na uwadze wyŻej wskazane, powołując się na upoważnienie Rzecznika Pľaw

Dziecka do podejmowania działan w inteľesie dzieci okreŚlone pľzepisami art.3,l0a i 1l
ustawy

z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dzięcka (Dz. U. z 2015 r. poz. 2086,

z pőŹn. zm.) zwľacam się do Pani Ministeľ o wnikliwą ana|izę pľzedstawionej pľoblematyki
oľazrozważenie możliwościwprowadzeniaodpowiednich zmian legislacyjnych.
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'Wyrok WSA w Białymstoku z26 stycznia2Ol7 r. sygn. akt II SA/Bk 830/l6, wyrok WSA w Łodzi z26
stycznia 2017 r. sygn. akt II SA/Łd 944l16, wyrok WSA w Poznaniu z2 grudnia2016 r. sygn. akt II SA/Po
503116, wyrok WSA w Rzeszowie z 23 listopada2016 r. sygn. akt II SA/Rz 385116.
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