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opieka jest sprawowana, wprowadzono limit wieku powstania niepełnosprawności, co 

powoduje zawężenie kręgu podmiotowego. Istniejący dotychczas katalog przesłanek 

negatywnych (por. art. 17 ust. 5) rozszerzono w taki sposób, aby nie występowały sytuacje 

pobierania dwóch świadczeń na jedną osobę lub aby na jedną osobę niepełnosprawną było 

pobierane, przez tę samą osobę lub różne osoby, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy (por. uzasadnienie str. 5).  

Ustawa podwyższa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego z 520 zł (wysokość od 

1 listopada 2012 r.) do 620 zł (od 1 lipca 2013 r.).  

Drugą zmianą jest wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego - nowego 

świadczenia opiekuńczego. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z Kodeksem 

rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub 

innej zarobkowej pracy w związku z koniecznością stałej opieki na niepełnosprawnym 

członkiem rodziny (niespełniającym warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 

na podstawie nowych przepisów). Zasiłek ten przysługuje na podstawie kryterium 

dochodowego (łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki - uznano, że pozwoli to ustalić faktyczną sytuację finansową osoby 

pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy, ze względu na zaistniałe sytuacje, w których osoba 

sprawująca opiekę jest na utrzymaniu osoby, którą się opiekuje). Rozróżniono przy tym 

zasady ustalania dochodu rodziny w zależności od tego, czy osoba wymagająca opieki jest 

małoletnia czy pełnoletnia, a ponadto, jeżeli osoba wymagająca opieki ma opiekuna 

prawnego lub jest umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej, uwzględnia się dochód 

rodziny osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki. Przewidziano katalog 

przesłanek wykluczających przysługiwania specjalnego zasiłku opiekuńczego, różnicując je 

ze względu na osobę sprawującą opiekę i osobę wymagającą opieki.  

Wysokość nowego świadczenia odpowiada wysokości obecnej świadczenia 

pielęgnacyjnego (520 zł od listopada br.). 

Aby nie dopuszczać do przyznawania świadczeń osobom, które faktycznie nie sprawują 

opieki nad niepełnosprawnym, za niezbędne uznano przyjęcie narzędzie weryfikacji 

okoliczności uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku 

opiekuńczego. Jest nim przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym 

mowa w ustawie o pomocy społecznej. Możliwość przeprowadzenia ma miejsce wtedy, gdy 

wystąpią wątpliwości dotyczące spełniania warunków do świadczenia pielęgnacyjnego, 
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natomiast przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, przeprowadzenie 

wywiadu będzie obowiązkowe. 

Konsekwencją  wprowadzenia specjalnego zasiłku opiekuńczego jest zmiana w ustawie: 

o systemie ubezpieczeń społecznych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, o pomocy społecznej, o promocji zatrudnienia, o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o opłatach abonamentowych, o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów oraz o finansach publicznych. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., oprócz przepisu zwiększającego 

wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 20 13 r. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe dotyczące osób otrzymujących dotychczas 

świadczenia pielęgnacyjne, przez pół roku gwarantując im świadczenie w dotychczasowej 

wysokości. 

Poza zmianami merytorycznymi ustawa uwzględnia w uregulowaniach niezbędne 

zmiany, które nastąpiły w systemie prawnym (art. 2 - zmiany dotyczy stażu 

ubezpieczeniowego przy opłacaniu składki na ubezpieczenia rentowe i społeczne osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne i nowo wprowadzony specjalny zasiłek opiekuńczy 

przez okres niezbędny do uzyskania niezbędnego okresu ubezpieczenia wymaganego dla 

najniższej emerytury, związana z ustawą z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 637), podwyższającą wiek emerytalny, czy art. 1 pkt 3 w zakresie 

terminologii - podmiot wykonujący działalność leczniczą).  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu 7 września br. 

Zostało skierowane do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która 

rozpatrzyła je na posiedzeniu 11 października i powołała podkomisję do dalszych prac. 

Przygotowane przez podkomisję sprawozdanie Komisja przyjęła 24 października br. 

W sprawozdaniu dokonano nieznacznych zmian legislacyjnych oraz o charakterze 

porządkującym, zachowując w uregulowaniach intencje oraz brzmienie zgodne 

z przedstawionymi w przedłożeniu.  
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Na 25. posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu, zgłoszono 4 poprawki. 

Poprawki te dotyczyły specjalnego zasiłku opiekuńczego (kryterium dochodowego, 

wysokości tego zasiłku, prawa do zachowania go) oraz wejścia w życie ustawy. Po 

rozpatrzeniu poprawek Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rekomendowała Sejmowi 

odrzucenie wszystkich poprawek.  

Sejm przyjął ustawę na 26. Posiedzeniu w dniu 16 listopada br. Za przyjęciem ustawy 

oddano 259 głosów, przeciw 167, wstrzymało się 4. 

 

III. Uwagi  

Ustawa wprowadza zmiany o bardzo istotnym znaczeniu dla niektórych 

świadczeniobiorców dotychczas objętych uprawnieniami na podstawie art. 17 (bez względu 

na dodany art. 16a, kreujący nowe świadczenie). Z punktu widzenia adresatów nowelizacji, 

których dotyczą bezpośrednio jej uregulowania, konsekwencje, w wymiarze społecznym, 

mogą okazać dotkliwe, szczególnie zważywszy na sytuację na rynku pracy. Wskazane 

w art. 11 ust. 1 i 4 terminy: półroczny (zachowanie prawa do dotychczasowego świadczenia 

pielęgnacyjnego) oraz 2 miesięcy (na poinformowanie uprawnionych o wygaśnięciu decyzji) 

od dnia wejścia w życie ustawy wydają się zbyt krótkie. 

Ponadto: 

1) Odnośnie do kręgu uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego, powstaje 

wątpliwość, czy art. 1 pkt 4 w zakresie art. 16a ust. 1, posługując się określeniem opieki nad 

członkiem rodziny w kontekście obowiązku alimentacyjnego zgodnie z K. r. o., podczas gdy 

ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera definicję rodziny węższą, nie ma charakteru 

ograniczenia?  

2) Dodatek, o którym mowa w art. 12, stanowi jakiś dodatek sui generis w stosunku do 

świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Wprawdzie przysługuje on czasowo, ale uprawnieni do niego są na podstawie nowych 

przepisów, nie zaś na podstawie przepisów dotychczasowych, tracący dotychczasowe 

uprawnienia. Jako przepis przejściowy nie do końca koresponduje z rozumieniem charakteu 

przepisu przejściowego przez Zasady techniki prawodawczej.  

Powstaje ponadto pytanie jaki jest zakres osób uprawnionych do dodatku do świadczenia 

pielęgnacyjnego na podstawie art. 12 ust. 1? Nie wydaje się to jasne ze względu na użyte 

odesłania do art. 11 ust. 1 (uprawnieni dotychczas), ale spełniający jednocześnie warunki 
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określone w art. 17 ustawy w nowym brzmieniu?  

3) art. 1 pkt 6 lit. e, dotycząca art. 23 ust. 8 - dotychczasowa fakultatywność utworzenia przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego rejestru centralnego osób 

pobierających świadczenia rodzinne, została zastąpiona obligatoryjnością oraz 

wyszczególnieniem zakresu gromadzonych informacji. Określenie „zobowiązany” nie jest 

prawidłowe, ponieważ zobowiązanie stanowi instytucję cywilnoprawną, z konsekwencjami, 

które tu nie mają miejsca, minister nie występuje tutaj w charakterze strony zobowiązania 

umownego, nakłada się na niego obowiązek, którego podstawą jest ustawa. 

Podobna sytuacja zaistniała w odniesieniu do art. 8 pkt 2 lit. a, ust. 8a ustawy o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów. 

Propozycja poprawki: 

- „w art. 1 w pkt 6 w lit. e, w ust. 8 oraz w art. 8 w pkt 2 w lit. a, w ust. 8a we wprowadzeniu 

do wyliczenia wyrazy „zobowiązany do utworzenia rejestru centralnego 

obejmującego”zastępuje się wyrazami „obowiązany utworzyć rejestr centralny obejmujący””. 

 

4) art. 1 pkt 6 lit. f, dotycząca ust. 9 – należy wskazać wprost ustawę o ochronie danych 

osobowych, zasad innych niż określone tą ustawą nie można stosować (także gdyby chodziło 

o zastosowanie przepisów rangi niższej, trzeba wskazać ustawę będącą ich podstawą), 

formuła odsyłania do ogólnie wskazanych przepisów o…, nie jest zgodna z Zasadami techniki 

prawodawczej. 

Podobna sytuacja zaistniała w odniesieniu do art. 8 pkt 2 lit. b, ust. 8b ustawy o mocy osobom 

uprawnionym do alimentów 

Propozycja poprawki: 

- „w art. 1 w pkt 6 w lit. f, w ust. 9 oraz w art. 8 w pkt 2 w lit. b w zdaniu pierwszym wyrazy 

„o ochronie danych osobowych” zastępue się wyrazami „ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm). ””. 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


