Biuro Rzecznika praw Dziecka
ul. Przrnry,slow

a 30 1 32,

00450 Warsz.awa

Warszawa, 26 lipca 2016 r.

td. Q2).583 66 00, fax (22).5R3 66 96

2sM.441.54.2016.AC
(w odp nale2y podai msprawy)

pani
Katarzyna Slubik
Czlonkini Zarz4du
Stowarzys zenia Interwencj i prawnej
ul. Siedmio grodzka 5l5I
01-204 Warszawa
Szanowna Pani,

Rzecznik praw Dziecka dostrzega sygnalizowane
przez pani4 w prsmie
z dnia 31 matca' 2016 r' Q'{r 21l03/ACh/16), trudnosci w prawidlowej
interpretacji
i stosowaniu art' I ust' 2 pktzlit. d ustawy z dnia 1l lutego
2016 r. o pomocy panstwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. u. poz. 195). w ocenie
Rzecznika praw Dziecka, blqdna
wykladnia ww' przepisu moze powodowa6 nieuzasadnione
pozbawienie prawa

do Swiadczenia wychowawczego cudzoziemc6w,
kt6rym nadano w polsce status uchodlcy,
udzielono ochrony uz,rydniaiqcej lub zgody
napobyt ze wzgrgdowhumanitarnych.
w zwi}zku z pov'ry2srym, w dniu 7 czerwca 2016 r. Rzecznik praw
Dziecka zwr6cil
sig do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
o odniesienie sig do tego
zagadnienia' poruszone go przez Pani4 w pismie
z dnia 3l marca 2016 r. Jednoczesnie pragnq
poinformowac' 2e Rzecznik Praw Dziecka podejmowal
i podejmuje nadal interwencje
w z$aszanych mu sprawach indywidualnych, w kt6rych dochodzi
do nieprawidlowej
- w jego ocenie - wykladni ww. przepisu ustawy o pomocy pansfwa w wychowywaniu
dzieci' z$aszajqc sw6j udzial w tych postqpowan
iach orazwnosz4c srodki zaskar2ema.
w dniu 1l lipca 2016 r' - w odpowiedzi na wyst4pienie Rzecznika praw
Dziecka
z dnia 7 czerwca 2016 r' - Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki
spolecznej przekazalo

Rzecznikowi swoje stanowisko

w zakresie mozliwosci uzyskania swiadczenia
wychowawczego przez cudzoziemc6w, kt6rym
wydano karty poby tu bez adnotacji
,,dostgp
do rynku pracy".
z interpretacjq przygotowan4 przez Departament polityki
Rodzinnej MRpipS
(pismo Nr DSR.IV.07r.g.2016.GJ):
t...1 w identycznej sytuacji prawnej, jak cudzoziemcy
Zgodnie

posiadaiqcy lmrtg pobytu z adnotaciq
,,dostgp do rynku pracy,,, sq cudzoziemcy, h6rzy takiej

karty nie posiadajq, ale r6wnie2 majq prawo do pracy w Polsce, z mocy prawa, na podstawie

przepisfw szczegdlnych lub na podstawie zezwolenia na pracg udzielonego na podstawie
przepisdw szczeg6lnych. W zv,iqzku

z

m,uzglgdnieniem zastrze2en

/

z

[...J o iv,iadczenie wychowawcze,
w ww. art. I ust. 2 pk 2 lit. d, mogq

powy2szym,

wyjqtkow wskazanych

ubiegat sig tak2e cudzoziemcy , kt6rzy na posiadanych kartach pobytu (niezale2nie odrodzaiu

/

nazwy fiitulu pobytowego), nie majq umieszczonej takiej adnotacji, ale posiadajq prawo

dostgpu do polskiego rynku pracy na podstawie udzielonego zezwolenia na pracg (odrgbnego

od samej karty pobytu) lub cudzoziemcy korzystajqcy z dostgpu do polskiego rynku pracy
na podstawie odrgbnych przepis6w, nryolnieni z obowiqzku posiadania zezwolenia na pracg

z mocy prawa. Dotyczy to w szczegolnoici cudzoziemc1w, o kt6rych mowa w art. 87 ust.
ustawy o promocji zatrudnienia
z

i

instytuciach rynku pracy

l

(ti.Dz.U. z 2016 r. poz. 645,

poin. zm.).

w pelni podziela to stanowisko, uznaj4c ze poprzestanie
art. 1 ust. 2 pkt2lit. d ustawy o pomocy panstwa w wychowywaniu

Rzecznik Praw Dziecka
na wykladni jgzykowej

dzieci, musialoby prowadzd do stwierdzenia, i2 przepis ten

- w zakresie,

w jakim pomija

cudzoziemc6w, kt6rzy posiadaj4 dostgp do polskiego rynku pracy, nie dysponuj4 natomiast

kartami pobytu ze stosown4 adnotacj4 w tym przedmiocie

-

jest niezgodny z art. 2, art. 32

orazart. Tl ust. I Konstytucji RP, a takLezart.26 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka.
RzecznlkPraw DzieckawyruZanadziejg, ze uzyskana w Ministerstwie Rodziny, Pracy

i

Polityki Spoleczrej

interpretacj

a

art. 1 ust.

2 pkt 2 lit. d ustawy o pomocy

paistwa

w wychowywaniu dzieci przyczyni sig do ujednolicenia praktyki organ6w rozstrzygaj4cych
w sprawach o przyznanie Swiadczenia wychowawczego.
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