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Warszawa, l0 maja 2017 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Murek Michctlctk
2sR.422.8.2017.MK

Pan
Andrzej Duda
Pľezydent Rzeczypospolitej Polskiej
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z 25 listopada 2016 r
20lI ľ' o wspieraniu rodziny

Panu Pľezydentowi pismeml

nawiązując do

propozycji zmiany przepisów ustawy

z

dnia 9 czerwca

isystemie pieczy zastępczejz, Dział V: Postępowanie adopcyjne, w zakľesie organizacji
izadan oŚrodków adopcyjnych, w załączeniu przedstawiam dodatkowe pľopozycje zmiany
przepisów ustawy

1999

i

ľ. o

z

dnia

26 częrwca 1974 r.

świadczeniach pienięznych

macierzynstwa4

z

-

Kodeks pru"y' oraz ustawy z dnia 25 czerwca

ubezpieczenia społecznego

w

razie choroby

z uprzejmą prośbąo rozwaŻenie przezPanaPrezyd'enta podjęcia inicjatywy

ustawodaw czej w pľoponowanyrrr zakĺesie.

Postulowanę przez Rzecznika Praw Dzięcka zmiany pľzepisów prawa stanowią
dopełnienie złoŻonych upľzednio Panu Pľezydentowi pľopozycji zmian przepisów ustawy
o wspieľaniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

-

tworzą razem z nimi pakiet koniecznych

zmian w zakĺesie adopcji'

Powodem podjęcia ptzęz Rzecznika prac nad projektem nowelizacji ustawy o wspieľaniu

ľodziny i systemie pieczy zastępczej, były sygnały o występujących nieprawidłowościach
w działalnościośľodków adopcyjnych, które mogły zagraŻać, dobru dziecka oraz rzutować,
negatywnie na Sprawność przebiegu procesów adopcyjnych.

' zsą.4zz.3r.2ol6.MS
'3 Dz. U. z 2016 r. poz. 575
o

Dz.LJ.22016 r. poz. 1666
Dz. ÍJ. z 2016 r. poz. 372

at.

a

27 lat Konwencji
o Pľawach Dziecka

Dane statystyczne Departamentu Stľategii i Deregulacji MinisteľStwa Spľawiedliwości
wskazują, ze jedynie ok. l/3 ogólnej |iczby adopcji stanowią adopcje dzieci w wieku powyzej
7.

roku Życia, Z czego istotną częśćtych adopcji stanowią adopcje wewnątľzľodzinne oraz

adopcje zagraniczne. Jak pokazują statystyki, dla dzieci starszych tľudniej jestznaleŹć ľodzinę
adopcyjną w Polsce.

Pľoponowane ľegulacje są podyktowane zarówno zbyt małą liczbą adopcji dzieci

starszych przez polskie rodziny,

jak i zmianami w zakresie adopcji

zagranicznej,

wprowadzonymi w styczniu 2017 r.

W ocenie Rzecznika Pľaw Dziecka jedną Z przyczyn braku rodzin, któľe chciałyby
stworzyć nowy dom dla dzieci staľszych jest niedostateczna pomoc państwa w zakľesie
wspaľcia rodziny ađopcyjnejw pierwszym okresie adaptacji dziecka w nowym śľodowisku

rodzinnym. Jednym

z

narzędzi pomocy powinno być, przyznanie rodzicom adopcyjnym

upľawnienia do urlopu na waľunkach urlopu macieľzyńskiego

_ bez

względu na wiek

adoptowanego dziecka.

Zgodnie

z przepisami Kodeksu pľacy pracownik, ktőry przyjął dziecko na wychowanie

i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie adopcji,

ma pľawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłuzej jednak niż do

W przypadku dziecka, wobec któľego podjęto
decyzję o odľoczeniu obowiązku szkolnego, urlop taki przysługuje nie dłużej niz do

ukończenia ptzez dziecko 7. ľoku Życia'
ukończenia przez nie 10. ľoku życia.

Istotą uľlopu na warunkach uľlopu macierzyńskiego jest nie tylko sprawowanie funkcji

opiekuńczych

w

stosunku do dziecka, któľe takiej opieki ze względu na wiek wymaga'

alętakŻe budowanie więzi dzieckazrodzicami adopcyjnymi'To budowanie więzi, zwłaszcza

w pľzypadku dzieci starszych, jest trudniejsze i wymaga więcej pracy oraz zaangaŻowania ze

strony rodziców adopcyjnych niz

w

przypadku dzieci małych' PodkreŚlić na|eŻy,

Że

najważniejsze Są potrzeby dziecka adoptowanego. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga od

rodziców adopcyjnych znacznego zaangďzowania

z

uwagi na tľudną ptzeszłość,i bolesne

doświadczenia doznane ptZęZ dziecko. Przejmując opiekę nad dzieckiem już częściowo
ukształtowanym, ľodzicom adopcyjnym naleŻy zapewnić czas na zidentyfikowanie potrzeb
dziecka i wejściew nową rolę.

2

Ptzyznając ľodzicom adopcyjnyrn urlop na waľunkach urlopu macierzyńskiego'
umozliwimy im stałą opiekę, co pomoże dziecku w nawiązaniu prawidłowych relacji w nowej

rodzinie, sprzyjać, będzie eliminowaniu traumatycznych przeŻyc, nadrabianiu opiekuńczo_
wychowaw czy ch oľaz emo

cj

onalnych zaniedban.

Podkľeślićnależy, że w innych kľajach Euľopy rodzice adopcyjni koľzystają na równi

zrcdzicami biologicznymi z uprawnienia do uľlopu na zasadach urlopu macieľzyńskiego.
Więk đzieckanie ma wpływu na upľawienie

-

świadczenie przysŁuguje

w

stosunku do

dzieckaponizej l8. roku Życia.

Z tych względów w pełni uzasadniona jest zmiana przepisu art. l83 Kodeksu pÍacy
i przyznanie upľawnienia do uľlopu na warunkach uľlopu macierzyńskiego rodzicom
adopcyjnym, nieza|eŻnie od wieku dziecka. Uczyni to zadośćspľawiedliwościspołecznej,

będzie wyrównywać szanse dzieci starszych na wychowanie

w

śľodowiskurodzinnym.

Niewątpliwie pľzyjęcie proponowanych rozwiązanprawnych będzie stymulująco wpływać na
podejmowanie decyzji

o

adopcji dziecka starszego oÍaz wzmocni motywację ľodziców

adopcyjnych.

Pozostałe pľopozycje zmian przepisów Kodeksu pracy

i

ustawy

o

świadczeniach

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynstwa są dostosowaniem
do zmiany ww. przepisu.

Jako Rzecznik Praw Dziecka vĺyraŻam przekonanie, Że troska Pana Pręzydenta
o

dzieci wymagające szczegő|nej pomocy ze strony państwa będzie asumptem do podjęcia

ini cj atywy ustawodaw czej w pľoponowanym zakľesie.

Yi/O-OL4

Załącznik:

Propozycje Rzecznika Praw Dziecka zmiaĺy przepisów prawa dotyczących urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego pľzysługuj ącego rodzicom adopcyjnym.
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Załącznik:

Pľoporycje Rzecznika Praw Dziecka zmiany przepisów pľa\rya doĘczących uľlopu
na waľunkach uľlopu macieľzyńskiego pľzysługującegoľodzicom adopcyjnym

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 t. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 Í' poz. 1666)

Aľt. 183 (dotychczasowe brzmienie):
wychowanie i wystąpił do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziec,ka
lub który pÍZyjąłdziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem ľodziny
zastępczej zawodowej, ffiä prawo do urlopu na waľunkach uľlopu macierzyńskiego

Art.

183.

$ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na

w wymiarze:

l) 20 tygodni -wprzypadku przyjęciajednego dziecka,

tygodni _ w pľzypadku jednoczesnego
3) 33 tygodni - w przypadkujednoczesnego
4) 35 tygodni - w pľzypadkujednoczesnego
5) 37 tygodni - w przypadku jednoczesnego
2)

31

pľzyjęcia dwojga dzieci,
przyjęcia trojga dzieci,
przyjęcia czworga dzieci,
przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

_ nie dłużejjednak niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życía,a w przypadku
dziecka, wobec któľego podjęto decyzję o odľoczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej
niż do ukończenĺ^ przez nie 10 ľoku życia.
$ 2. Do uľlopu na warunkach urlopu macieľzyńskiego przepisy art. 45 $ 3, aľt. 47, art.50 $ 5,
art.57 $ 2' art. 163 $ 3, art.165 pkt 4, art.lóó pkt 4, art. l77, art.180 $ 4-77, art. l80' $ 2
i art. 181 stosuje się odpowiednio.
$ 3. Jeżeli pracownik, o którym mowa w $ 1, pľzyjąt dziecko w wĺeku do 7 roku życia,
a w pľzypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, do 10 roku życia' ma prawo do 9 Ęgodni urlopu na warunkach uľlopu
macieľzyńskiego.
$ 4. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub ktőry przyjý
dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,
ma pľawo do uľlopu rodzicielskiego' pľzysługującego po wykorzystaniu uľlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macieľzyńskiego za okĺes odpowiadający okľesowi
urlopu na waľunkach urlopu macieľzyńskiego, w wymiarze do:
1) 32 tygodni - w przypadku, o któr5rm mowa w $ l pkt l;
2\ 34 tygodni - w przypadkach, o których mowa w $ 1 pkt 2_5;
3) 29 Ęgodni _ w przypadkuo o któľym mowa w $ 3.

$ 5. Do urlopu ľodzicielskiego stosuje się odpowiednio pľzepisy afi". 182|u s

24

i aľt. l 82l"-

lgztc.

$ 6. Urlop na waľunkach urlopu macieľzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek
pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty okľeŚlone w pľzepisach wydanych
na podstawie art. 186

8u.

Pľacodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Aľt. 183 _ Pľoponowane bľzmienie:

Aľt. 183. $ l.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spľawie przysposobienia dziecka,
z wyjątkiem pľacownika' ktĺírywystąpił z wnioskiem o przysposobienie dziecka swego
małzonka lub który pÍzyjąłdziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem
ľodziny zastępczej zawodowej' ma pľawo do urlopu na warunkach uľlopu macieľzyńskiego
w wymiarze:
1) 20 tygodni

- w pľzypadku ptzyjęciajednego dziecka,

-w

pľzypadkujednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
3) 33 tygodni - w przypadkujednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
4) 35 tygodni _ w przypadkujednoczesnego przyjęciaczworgadzieci,
5) 37 tygodni _ w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięcioľga i więcej dzieci.
$ 2. Do uľlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przepisy art. 45 $ 3, art. 47, art.50 $ 5,
art.57 $ 2, art. 1ó3 $ 3, art. 165 pkt4, art. 166pkt4, art.777, art. 180 $ 4-17, aľt. 180' $ 2 i
aľt. 18l stosuje się odpowiednio.
$ 3. (skreślony)
$ 4. Pracownik, ktőry przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka, z wyjątkĺem
pľacownika' który wystąpił z wnĺoskiem o pľzysposobienie dziecka swego małzonka
lub który przyjął đzieckona wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem ľodziny
zastępczej zawodowej, ffiä prawo do uľlopu rodzicielskiego, pľzysługującego
po wykorzystaniu uľlopu na waľunkach urlopu macieľzyńskiego albo zasiłkumacierzyńskiego
za okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach uľlopu macierzyńskiego, w wymiarze
2) 31 tygodni

do:

- w przypadku, o którym mowa w $ l pkt 1;
2) 34 tygodni - w przypadkach, o których mowa w $ 1 pkt 2-5;
1) 32 tygodni

3) (skľeślony)

$ 5. Do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepisy art' I82lu s
7g2t9.

24 i

art. I82|"_

$ 6. Uľlop na warunkach urlopu macieľzyńskiego jest udzielany na pisemny wniosek
pracownika. Do wniosku dołącza się dokumenty okľeślonew przepisach wydanych
na podstawie art. l8ó8u. Pľacodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Konsekwencją proponowanej zmiany w art. l83 jest także zmiana
- w aľt. 182l' s 4 pkt 1), w któľym pľoponuje się wykreślić w całoŚci lit. b) oľaz
- w art. 1823 s 1 pkt. 2), któremu pľoponuje się nadaó bľzmienie: ,,2) do upływu 24 miesięcy
od dnia uprawomocnienia się postanowienia oľzekającego przysposobienie dziecka."

Analogiczne zmiany proponuje się wprowadzić, w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o świadczeniach pienĺężnychz ubezpieczenia społecznego w razie choľoby
i macieľzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372).
I tak, proponuje się wpľowadzić, zmiany w;

l)

art.29 ust. 1,
aľt. 30a ust. 2 i
art. 31 ust. 2 pkt I lit. c).

aľt. 29 ust.1 (dotvchczasowe brzmienie):
,,Art.29. l. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonęj, któľa w okľesie ubezpieczenia
chorobowego albo w okľesie uľlopu wychowawczę9o:
l) urodziła dziecko;
2) ptzyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 ľoku żvcia- a w Drzvuadku dziecka_ wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, i wystąpiła
do sądu opiekuńczego w sprawie jego pľzysposobienia;
3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,- z wyjątkiem rodziny zastępczei
zawodowei. dziecko w wieku do 7 roku Życia, aw przypadku dziecka, wobec któreso podięto
decyzię o odľoczeniu obowiązku szkolnego - do l0 roku Życia.

Art. 29.

Pľoponolryane bľzmienie:
,,Art.29. l. Zasiłek macieľzyński przysługuje ubezpieczonej, któľa w okľesie ubezpieczenia
chorobowego albo w okĺesie urlopu wychowawczegoi
1) urodziła dziecko;
Ż) przyjęła na wychowanie dziecko i wystąpiła do sądu opiekuńczego w spľawie jego
przysposobienia, z wyjątkiem ubezpieczonej, która wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie
dziecka swego małżonka;
3) przyjęła dziecko na wychowanie w ľamach rodziny zastępczej, z wyjątkiem ľodziny
zastępczej zawodowej .''
1.

2)

art. 30a ust. 2 (Dotychczasowe brzmienie):
,,aľt. 30a. 2. Ubezpieczony' nie póŹniej niŻ 2| dni po pľzyjęciu dziecka na wychowanie
i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spľawie
przysposobienia dziecka albo po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza,
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, moŻe złoŻyć, pisemny wniosek o wypłacenie
mu zasiłku macieľzyńskiego za okľes odpowiadający okĺesowi urlopu na waľunkach uľlopu
macieľzyńskiego i urlopu ľodzicielskiego w pełnym wymiarze."

Aľt. 30a. 2' Proponowane bľzmienĺe
,,Art' 30a. 2. Ubezpieczony, nie póŹniej niŻ 2| dni po przyjęciu dziecka na wychowanie
i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w spľawie
przysposobienia dziecka, z wyiątkiem ubezpieczonego, który wystąpił z wnioskięm
o pľzysposobienie dziecka swego małŹonka, albo po pľzyjęciu dziecka na wychowanie jako
rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej , moŻe złożycpisemny wniosek
o wypłacenie mu zasiłku macierzyńskiego Za okľes odpowiadający okresowi urlopu
na warunkach urlopu macieľzyńskiego i urlopu ľodzicielskiego w pełnym wymiarze.

3) Pľoponuje się:

w Aľt. 31.2. pkt 1 skreślićlit. c)
Dotychczasowe brzmienie aľt. 31 ust. 2 pkt |:

,,Aľt. 31. 2' pkt 1. Miesięczny zasiłek macierzyński za okľes ustalony przepisami Kodeksu
pracy jako okres uľlopu ľodzicielskiego wynosi:
|) |00% podstawy wymiaľu zasiłku _ za okľes do:
a)6tygodniuľlopurodzicielskiego,wprzypadku,októrymmowawaľt.
l82lu$lpktliart.
183 $ 4 pkt 1 Kodeksu pracy,
b) 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach, o których mowa w art. 182lu $ I pkt2
i art. 183 $ 4 pkt 2 Kodeksu pracy,
c)

Kedeksuaľaey;''

UZASADNIENIE
Proponowane

w aľt. l83 Kodeksu pracy zmiany đotycząprzyznania upľawnienia

do urlopu na waľunkach urlopu macierzyńskiego ľodzicom adopcyjnym bez względu na wiek

adoptowanego dziecka, a zatem nadania uprawnienia do tego uľlopu rodzicom adopcyjnym,

ktorzy dotychczas tego prawa nie posiadają, tj. co do zasady - adoptującym dziecko w wieku
powyżej 7' roku Życia.
Istotą urlopu na waľunkach urlopu macierzyńskiego jest nie tylko spľawowanie funkcji

opiekuńczych

w

stosunku do dziecka, któľe takiej opieki ze wzglęđuna wiek wymaga'

więzi rodziców adopcyjnych z dzieckiem, któľe pojawia się w rodzinie'
To budowanie więzi, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych, jest trudniejsze i wymaga
więcej pľacy i zaangaŻowania ze stľony rodziców adopcyjnych niz w przypadku adopcji
ale takŻe budowa

dziecka małego' Wydaje się być zatem w pełni uzasadnionym pÍzyznanie upľawnienia do
urlopu na waľunkach urlopu macierzyńskiego takŻe rodzicom adopcyjnym decydującym się

na adopcję dzieci starszych. Czyni to zadośćspľawiedliwościspołecznej, stanowić może
także swego rodzaju wyrównywanie szans wspaľcia rodziny. Niewątpliwie stwaľzać będzie

bezpieczne

i

przyjazne warunki dla podejmowania decyzji

o

adopcji dziecka starszego,

wzmacniając motywację ľodziców adopcyjnych. Jak pokazują statystyki resortu rodziny, dla
dzieci starszych tľudniej jest zna|eŹć rodzinę adopcyjną w Polsce.

W procesie adopcji najważniejsze są potrzeby dziecka adoptowanego. Zaspokojenie

tych potľzeb, w szczególności dziecka starszego wymaga od rodziców adopcyjnych
większego zaangaŻowania

z

uwagi

na

wczeŚniejsze

najb|iŻszych. Przejmując opiekę nad dzieckiem

jego

zranienia, poľzucenia pTZęz

już częściowoukształtowanym,

rodzice

adopcyjni muSZą mieó czas na identyfikację z nową ľolą, na wejściew tematy i problemy
dziecka' dzięki czemu moŹliwa będzie stała opieka i pomoc dziecku. Przyznając ľodzicom
adopcyjnym dziecka starszego urlop na warunkach urlopu macieľzyńskiego, damy im czas,

aby mogli eliminować cieľpienia dziecka, jego tľaumatyczne przeŻycia, kompensować
zaniedbania opiekuńczo_wychowawcze, towarzyszyć dziecku w codziennych czynnościach
i nadľobieniu opóŹnień emocjonalnych, nawiązywać pľawidłowe relacje

i

więzi w nowej

rodzinie.

PodkľeślićnaleŻy, że w innych kľajach Euľopy rodzice adopcyjni korzystają na równi

zrodzicami biologicznymi z uprawnienia do uľlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego.
Wiek dziecka nie ma wpływu na uprawienie, świadczenieprzysługuje w stosunku do dziecka
ponizej 18. ľoku Życia. Taka sýuacja występuje w prawie obowiązującym m.in. w: Wielkiej

Bľytanii, Fľancji, Włoszech, Norwegii, Holandii' Malcie' Irlandii
W państwach tych pľawo nie róznicuje rodziców biologicznych
w opiece

i

wychowaniu dzieci biologicznych

i

i

i

Iľlandii Północnej.

adopcyjnych' Pomoc

adopcyjnych opieľa się

na

systemie

pľorodzinnym, wsparcia i pomocy ľodzinie.

Rzecznik Pľaw Dziecka dokonał ana|izy pľawnopoľównawczej, opartej
informacjach uzyskanych

z

na

Europejskiej Sieci Rzeczników Pľaw Dziecka (ENoC), która

potwieľdziła fakt duzej pomocy państwa udzielanej rodzinom adopcyjnym ww. kľajach.
Jedynie w takich państwach, jak: Gruzja,Łotwa, Gľecja, Ukĺaina, Litwa, Armenia

przepisy kľajowe wpľowadzają nieľówne tľaktowanie ľodziców biologicznych

w tym

adopcyjnych'

i

i

Seľbia,

ľodziców

ograniczenie możliwoŚci koľzystania z upľawnienia do urlopu

na zasadzie uľlopu macierzyńskiego dla rodziców adopcyjnych związane z wiekiem dziecka
adoptowanego.
Dane statystyczne Departamentu Strategii i Deľegulacji Ministeľstwa Sprawiedliwości
wskazują, że jedynie ok. 1/3 ogólnej liczby adopcji stanowią adopcje dzieci w wieku povĺyżej
7.

roku Życia, Z czego istotną częśćtych adopcji stanowią adopcje wewnątrzrodzinne

or

az adop cj e zagľ aniczne.

PodnieśćnaleŻy, Że w pľzypadku adopcji wewnątľZľodzinnych (art.
rodzinnego

i

l2ll

Kodeksu

opiekuńczego), tj. kiedy małzonek adoptuje dziecko swego współmałżonka,

dzieci funkcjonują juŻw rodzinie zprzyszłym ľodzicem adopcyjnym i więzi pomiędzy nimi

zostały nawiązane. Przyznanie więc upľawnienia

do urlopu na

warunkach uľlopu

macierzyńskiego w takich sytuacjach nie wydaje się uzasadnione'

W zakĺesie urlopu rodzicielskiego w przypadku adopcji' urlop ten będzie pľzysługiwał
na

ogólnych zasadach, tak jak dotychczas

-

tj. do końca ľoku kalendaľzowego, w któľym

o

świadczeniach pieniężnych z ubezpięczenia

dziecko kończy 6 lat.

Pľoponowane zmiany

w

ustawie

społecznego w razie choroby

i

macierzyństwa

do proponowanych zmian w Kodeksie pracy.

Są

dostosowaniem

jej

pľzepisów

