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Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest organizacjq pozarzqdowq, kt6rej statutowym celem jest
podejmowanie dziataf na rzecz przestrzegania praw cztowieka i przeciwdzialanie nier6wnemu traktowaniu.
Dq2qc do wprowadzania zmian systemowych w prawie ipolityce spotecznej, bierzemy udzial
w konferencjach, konsultacjach akt6w prawnych, komentujemy przepisy prawa, sporzqdzamy ekspertyzy i

opinie, prowadzimy badania i monitoringi. Zajmujemy siq tak2e dziatalnoiciq edukacyjnq i informacyjnq.

Zglaszamy przystqpienie do konsultacji spofecznych projektu ustawy o pomocy paristwa w wychowywaniu
dzieci. Po przeanalizowaniu projektu wnosimy nastqpujqce uwagido przedstawionejtreSci projektu ustawy,

W art. L ust. 2 pkt 2 lit. c) projektu ustawy, projektodawca zdecydowal siq odrqbnie wskazai cudzoziemc6w,
kt6rym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. L27 ustawy o cudzoziemcach jaro
podmioty uprawnione do Swiadczenia wychowawczego, Nie polemizujqc z samym wfqczeniem tej grupy
cudzoziemc6w do krqgu beneficjent6w projektu ustawy, co uznajemy za stuszne, wydaje siq, ze niezasadnym
jesttworzenie wtym celu odrqbnej literyw ramach art. L ust. 2pkt2 projektu ustawy.

PodkreSlenia wymaga, ze w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d) projektu ustawy okre(lono (w spos6b zbiorczy), ktorzy
cudzoziemcy majq byi uprawnieni do dwiadczenia wychowawczego, poprzez wskazanie, 2e takie
uprawnienie przystugiwai bqdzie wszystkim - z pewnymiwylqczeniami (tozsame z okreSlonymiw art. 1ust,2
pkt 2lit. d) ustawy o (wiadczeniach rodzinnych) - posiadaczom karty pobytu z adnotacjq "dostqp do rynku
p ra cy".

Zgodnie z art' 244 ust' 1 pkt 11 ustawy o cudzoziemcach, adnotacjq "dostqp do rynku pracy" zamieszcza siq
w karcie..pobytu wydawanej cudzoziemcowi, kt6ry uzyskai zezwolenie uprawniajqce go do wykonywania
pracy w Polsce lub zwalniajEce z obowiqzku posiadania zezwolenia na pracq, Poprzez u2ycie tych okredle6
ustawodawca odsyta do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, gdzie w art. g7 ust, L pkt
10a wskazano, ze uprawnionymi do wykonywania pracy w Polsce sq m,in. beneficjenci zezwolenia na pobvt
czasowy udzielonego na podstawie art. r27 ustawy o cudzoziemcacn.

Tym samym, wychodzqc z zalo2enia, 2e art, l- ust, 2 pkt 2 lit. d) projektu ustawy obejmuje takze
cudzoziemc6w, kt6rym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art, 1.27 ustawy o
cudzoziemcach, postulujemy rezygnacjq z litery c) w art, 1 ust, 2 pkt 2 projektu ustawy w jej obecnym
brzmieniu i przeniesienie obecnej tredci litery d) tego przepisu do litery c).

Misiq stowarzyszenia Interwencji prawnej jest zapewnienie sp6jnosci spolecznej
poprzez dzialanie na rzecz r6wnojci wszvstkich ludzi wobec prawa



fftowarzyszenie
flnterwencji
ffifrawnej

ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51
0t-204 Warszawa

tel./fax. (+ 48) 22 62L st 6s
e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

www.interwencjaprawna. pl

PodkreSlenia wymaga natomiast, ze nieuzasadnione jest w naszej ocenie pominiqcie wSr6d krqgu os6b
uprawnionych do uzyskania 6wiadczenia wychowawczego cudzoziemc6w, kt6rym nadano w Rzeczypospolitel
Polskiej status uchodlcy oraz kt6rym udzielono w polsce ochrony uzupetniajqcej.

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym w Biuletynie Informacji publicznej Urzqdu do Spraw
cudzoziemc6w( )wwydawanych
tym cudzoziemcom kartach pobytu nie zamieszcza siq adnotacji ,,dostqp do rynku pracy". Takie stanowisr<o,
kt6re uwazamy za nietrafne, opiera siq najprawdopodobniej na fakcie, i2 w art, 244 ust.1 pkt lL ustawy o
cudzoziemcach wskazano,2e adnotacja,,dostqp do rynku pracy" zamieszczana jest na kartach pobyru
dokumentujqcych zezwolenie (w domySle - zezwolenie na pobyt staly, zezwolenie na pobyt rezydenta
dlugoterminoweSo UE lub zezwolenie na pobyt czasowy), kt6re uprawnia do wykonywania pracy w polsce

lub zwalnia z obowiqzku posiadania zezwolenia na pracq. odnoszqc siq do takiego rozumienia przepisu art.
244 ust. 1- pkt 11 ustawy o cudzoziemcach, pragniemy zaznaczy(,2e tak status uchodlcy, jak iochrona
uzupelniajqca, bqdqc formami ochrony miqdzynarodowej sq takze (w sensie merytorycznym) zezwoleniami
pobytowymi, o czym dobitnie Swiadczy fakt, 2e ich beneficjentom nie udziela siq innego zezwolenia na pobyr,
np. zezwolenia na pobyt czasowy,

chcemy bardzo stanowczo zasygnalizowac,2e zgodnie z art. 23 Konwencji dotyczqcej statusu uchodic6w,
sporzqdzonejw Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. 21,99t r, Nr LL9, poz.515 i516) zmienionej nastqpnie
Protokolem nowojorskim dotyczqcym statusu uchodfc6w (Dz, U. z 1,99I r, Nr 1-19, poz.5\7), paristwa -
strony tych akt6w miqdzynarodowych zobowiqzaly siq, aby przyzna( uchodlcom legalnie przebywajqcym na
ich terytorium takie samo traktowanie w zakresie w zakresie opieki ipomocy spotecznej, z jakiego korzystajq
ich obywatele.

Polska stala siq padstwem - stronq tak Konwencji genewskiej, jak i Protokolu nowojorskiego w 1991 r. Oba
te akty prawnomiqdzynarodowe sE z mocy art.24'J. ust. 1w zw.zart.9L ust,2 Konstytucji Rp 2r6dlem prawa
powszechnie obowiqzujqcego i w razie kolizji z ustawami powinno zostai im przyznane pierwszefistwo (por.
wyrok NSA z dnia 15 paidziernika 1999 r., sygn. akt V SA 706/981. Nie mo2na ponadto zapominai, 2e tak2e
majqce charakter zasady ustrojowej zobowiqzanie do przestrzegania przez Rzeczpospolitq polskq prawa
miqdzynarodowego (art' 9 Konstytucji RP) nakazuje ustawodawcy krajowemu zapewnienie skuteczno6ci -
przywotanemu powy2ej- art. 23 l(onwencji genewskiej.

Pragniemy podkreSlii, 2e tak na gruncie ustawy o pomocy spolecznej (art. 5 pkt 2 lit. a)), jak i na gruncie
ustawy o Swiadczeniach rodzinnych (art, l- ust.2 pkt 2lit. c)) ustawodawca krajowy zapewnit beneficjentom
ochrony miqdzynarodowej (cudzoziemcom, kt6rym nadano status uchodZcy oraz tym, kt6rym udzielono
ochrony uzupetniajqcej) traktowanie w zakresie dostqpu do iwiadczef i wsparcia gwarantowanego
przepisami ww. ustaw na zasadach takich, jak dotyczqce obywateli polskich.

Nie ulega - w naszej ocenie - wqtpliwoSci, 2e r6wnie2 Swiadczenie wychowawcze wprowadzane przepisami
projektu ustawy miei bqdzie charakter (wiadczenia socjalnego, jak o tym mowa w art, 23 l(onwencii
genewskiej,

Misiq stowarzyszenia Interwencji prawnej jest zapewnienie sp6jnosci spotecznel
poprzez dziaianie na rzecz r6wnojci wszystkich ludzi wobec prawa
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Z tego wzglqdu, jak r6wnie2 z uwagi na potrzebq zapewnienia sp6jnoSci polskiemu prawu wewnqtrznego,
dotyczqcemu wsparcia socjalnego, postulujemy zastqpienie obecnego brzmienia lit. d) w 1ust,2 pkt 2
projektu ustawy (kt6ry proponujemy przeniesi do litery c) brzmieniem nastqpujqcym:

d) przebywaiqcym na terytorium Rzeczypospotitei Polskiej w zwiqzku z uzyskoniem w Rzeczypospotitej
Polskiei stqtusu uchodicy lub ochrony uzupelniajqcej, jeieli zomieszkujq z czlonkami rodzin na terytorium
R ze czy p o s po I itej po I ski ej.

Dodatkowym argumentem przemawiajEcym za dokonaniem proponowanej zmiany jest fakt, i2 przy
pozostawieniu obecnego brzmienia komentowanego przepisu dochodzii mogloby do sytuacji w istocie
pa radoksa lnych,

oto, nie bytaby uprawniona do uzyskania Swiadczenia wychowawczego osoba, kt6rej nadano w polsce starus
uchodlcy (na jej karcie pobytu nie zamieszcza siq - zgodnie ze stanowiskiem UdSC - adnotacji ,,dostqp do
rynku pracy"), bytby natomiast do takiego 6wiadczenia uprawniony jej malzonek, kt6ry w ramach, tzw.
lqczenia rodzin uzyskat zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 159 ustawy o cudzoziemcach - w
jego karcie pobytu (na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynru
pracy w zw'zart'244ust' 1 pkt ll ustawy o cudzoziemcach)znalaztaby siq adnotacja dostqp do rynku pracy.

Innymistowy, osoba, kt6rej prawo pobytu w Polsce bytoby wtdrne wobec podstawy pobytowejjej mal2onra
(nadany status uchodlcy / udzielona ochrona uzupetniajqca) bytaby uprzywilejowana je2eli chodzi o dostqp
do (wiadczenia wychowawczego.

Nieprecyzyjne postanowienia kodeksu postqpowania cywilnego dopuszczajq egzekucjq jwiadczeh
otrzymywanych przez rodziny zastqpcze i prowadzqcych rodzinne domy dziecka, pieniqdze te przeznaczone
sq na pokrycie koszt6w utrzymania dziecka, utrzymanie i remonty mieszkania takiej rodziny, przepisy
jednoznacznie wylqczajq egzekucjq tylko 6wiadczed wyptacanych na podstawie ustawy o pomocy spolecznej.
Brakuje analogicznej regulacji dotyczqcej 6rodk6w z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastqpczej. Dlatego dla zabezpieczenia podopiecznych pieczy zastqpczej przepis ten powinien zawiera6
poszerzony katalog Swiadczed nie podlegajqcych egzekucji. W zwiqzku z powyzszym, wnosimy o rozpatrzenie
mo2liwodci rozszerzenia katalogu Swiadczeh nie podlegajqcych egzekucji w przepisach egzekucyjnycn
zmienianych konsultowanym projektem ustawy:

W art.3L iart.32 projektowanej ustawy proponujemy siq
uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 20.1..1. r.
zactonnzo i.

sugerujemy dopisanie tak2e Swiadczeri

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

Art.31. W ustawie zdniatT listopada 1964r,-Kodeks postqpowania cywilnego (Dz. U. z2OI4r. poz. LOI,z
poLn. zm.) w art. 833 g 6 otrzymuje brzmienie:

,,9 6' Nie podlegoiq egzekucii iwiadczeniq alimentacyine, :iwiadczenio pieniqine wyplacane w przypadku
bezskutecznoici egzekucii oliment6w, iwiadczenia rodzinne, dodotki rodzinne, pietqgnacyjne, porodowe, dlo
sierot zupelnych, zosilki dla opiekunowt lwiodczeniq z pomocy spolecznej, lwiadczenia integracyjne,

Misiq stowarzyszenia Interwencji prawnej jest zapewnienie sp6jno6ci spotecznej
poprzez dziatanie na rzecz r6wno6ci wszystkich ludzi wobec prawa
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iwiadczenia otrzymqne no podstawie przepis6w o systemie pieczy zastqpczej oroz iwiadczenie
wychowowcze.".

Art' 32' w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postqpowaniu egzekucyjnym w administracii
(Dz, U. 2201.4 r. poz. t6r9, z poLn.2m.L4) w art. 10 s + otrzymuje brzmienie:
,,$ 4. Nie podlegaiq egzekucii iwiqdczenio alimentacyine, iwiadczenio pieniqine wyptacdne w przypadku
bezskutecznoici egzekucii olimentow, iwiodczenio rodzinne, dodatki rodzinne, pielggnocyjne, porodowe, dla
sierot zupelnych' zasilki dla opiekun6w, Swiadczenio z pomocy spolecznej, iwiadczenia otrzymdne na
podstawie przepis6w o systemie pieczy zastqpczej oraz iwiodczenie wychowowcze"".

w zwiqzku z wprowadzeniem art. 42 projektowanej ustawy 6wiadczenia zwanego dodatkiem
wychowawczym dla rodzin zastepczych i prowadzqcych rodzinne domy dziecka, wnosimy o uzupelnienie art,
33 projektowanej ustawy o dopisanie powyzszych Swiadczed jako Swiadczefi zwolnionych od podatru
dochodowego od os6b fizycznych' w przypadku nie wprowadzenia takiego zapisu, nastqpi nier6wno(6
miqdzy rodzinami biologicznymi i adopcyjnymi, otrzymujqcymi (wiadczenie z projektowanej ustawy o
pomocy panstwa w wychowywaniu dzieci a rodzicami zastqpczymi, otrzymujqcymi dodatek wychowawczy z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczel.

Art' 33. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. 22012 r. poz.
361, z poin. zm.5) w art.21_ w ust. 1 pkt g otrzymuje brzmienie:
,,8) iwiadczenio rodzinne otrzymane na podstowie przepis6w o lwiadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i
pielqgnacyine, zasilki dlo opiekun1w otrzymone na podstawie przepis6w o ustoleniu i wyplacie zosilkow dla
opiekun'w' iwiqdczenia pieniqine otrzymane w przypadku bezskutecznoici egzekucji alimentow, zasilki
porodowe otrzymane no podstowie odrqbnych przepis6w, iwiadczenio otrzymane na podstawie przepis6w
o systemie pieczy zastqpczei oroz iwiodczenie wychowdwcze otrzymone na podstowie przepisow o pomocy
pahstwa w wychowywoniu dzieci;".

LONKINI ZARZADU
Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Misiq stowarzyszenia Interwencji prawnej jest zapewnienie sp6jnosci spotecznei
poprzez dziatanie na rzecz r6wnojci wszystkich ludzi wobec orawa


