Interpretacja art. 240 ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastÄ™pczej
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Zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastÄ™pczej osoby,
ktÃ³rym na podstawie dotychczasowych przepisÃ³w odmÃ³wiono prawa do pomocy na
kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
niespeÅ‚nienia kryterium dochodowego, nabywajÄ… prawo do tej pomocy, jeÅ¼eli
speÅ‚niajÄ… warunki okreÅ›lone w niniejszej ustawie. Nieco niefortunna redakcja powoÅ‚anego
przepisu powoduje problemy interpretacyjne.
PrzykÅ‚ad: Osoba rozpoczÄ™Å‚a proces usamodzielniania przed wejÅ›ciem w Å¼ycie ustawy,
speÅ‚niaÅ‚a kryterium dochodowe, przestaÅ‚a je speÅ‚niaÄ‡ juÅ¼ po wejÅ›ciu w Å¼ycie
powoÅ‚anego przepisu. Literalna interpretacja art. 240 ust. 3 prowadziÅ‚aby do koniecznoÅ›ci
wydania dwÃ³ch decyzji, pierwszej o odmowie prawa do Å›wiadczenia, a nastÄ™pnie drugiej o
jego przyznaniu. W mojej ocenie takie dziaÅ‚anie jest nie tylko zbÄ™dne ale rÃ³wnieÅ¼
nieprawidÅ‚owe w kontekÅ›cie zasad prowadzenia postepowania administracyjnego,
oznaczaÅ‚oby bowiem wydanie w zbliÅ¼onym czasie dwÃ³ch odmiennych skutkiem decyzji
administracyjnych.
InterpretujÄ…c przepisy prawa naleÅ¼y braÄ‡ pod uwagÄ™ jakimiÂ przesÅ‚ankami kierowaÅ‚
siÄ™ ustawodawca, wprowadzajÄ…c danÄ… normÄ™ prawnÄ… do systemu prawnego. Â
PowoÅ‚any przepis zostaÅ‚ wprowadzony do ustawy z inicjatywy Senatu, w czasie prac nad
nowelizacjÄ… w kwietniu 2012 r. Wprowadzenie poprawki referowaÅ‚ Senator MieczysÅ‚aw
Augustyn, poniÅ¼ej zacytujÄ™ fragment wypowiedzi: â€žCo prawda nie sÄ… to duÅ¼e
sprawy czy czÄ™ste przypadki, ale okazuje siÄ™, Å¼e teraz warunki, na jakich przyznaje
siÄ™ pomoc na kontynuowanie nauki, sÄ… o wiele korzystniejsze aniÅ¼eli przed zmianÄ…
ustawy. I bywaÅ‚o tak â€“ odnosimy to oczywiÅ›cie do osÃ³b usamodzielniajÄ…cych siÄ™ â€“
Å¼e ktoÅ› przebywaÅ‚ za granicÄ… i byÅ‚ wykluczany wedÅ‚ug starych przepisÃ³w albo miaÅ‚
dochody ponad kryterium przyjÄ™te w ustawie i teÅ¼ byÅ‚ z tej moÅ¼liwoÅ›ci pomocy
wykluczany. ChcielibyÅ›my to zmieniÄ‡ i daÄ‡ szansÄ™ tym, ktÃ³rzy aktywnie podchodzÄ…
do swojego Å¼ycia, ktÃ³rzy chcÄ… siÄ™ usamodzielniÄ‡ i siÄ™ uczÄ…. Tak wiÄ™c
chcielibyÅ›my to naprawiÄ‡.â€
RÃ³wnieÅ¼ w uzasadnieniu do poprawek wprowadzonych przez Senat do nowelizacji ustawy
jasno wynika, Å¼e celem byÅ‚o nie stosowanie kryterium dochodowego oraz przesÅ‚anki
wykluczajÄ…cej w zwiÄ…zku z przebywaniem zagranicÄ… w przypadku pomocy na
kontynuowanie nauki (ÅºrÃ³dÅ‚o: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CE4B2FEE20687192C
12579DE0058E74F/%24File/313.pdf.
strona 6 dokumentu).
W jaki zatem sposÃ³b zaÅ‚atwiÄ‡ sprawÄ™. JeÅ¼eli osoba speÅ‚nia warunki do uzyskania
pomocy na kontynuowanie nauki ale przekracza kryterium dochodowe, a wczeÅ›niej nie
wydano decyzji o odmowie przyznania pomocy, naleÅ¼y wydaÄ‡ decyzjÄ™ przyznajÄ…cÄ…
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