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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,

FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Szanowny Panie Przewodniczący

W związku z pismem z dnia 4 grudnia 2020 r. znak: BPS.DKS.KU.0401.52.2020 dotyczącym 
przedstawienia opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 
senacki 273), uprzejmie informuję.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie możliwości podjęcia działalności zarobkowej przez 
osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, bez jednoczesnej utraty prawa do pobierania 
ww. świadczenia. Zachowanie prawa do pobierania świadczenia przy jednoczesnym prowadzeniu 
działalności zarobkowej wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków:
 podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie będzie utrudniało sprawowania opieki 

nad osobą niepełnosprawną oraz
 miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej łącznie ze 

świadczeniem pielęgnacyjnym nie będzie przekraczało kwoty przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, 
ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku gdy miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym przekroczyłoby kwotę ww. przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia, świadczenie pielęgnacyjne zostałoby obniżone o kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy kwotą ww. wynagrodzenia łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, a kwotą 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 

Wprowadzenie możliwości podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uprawnione do 
otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego powinno być poprzedzono szczegółową kalkulacją. 
Brak Oceny Skutków Regulacji do ww. projektu ustawy lub informacji o skutkach finansowych 
w uzasadnieniu do ww. projektu, uniemożliwia dokonanie pełnej oceny projektu, w szczególności 
dla sektora finansów publicznych.
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Ponadto przewiduje się, iż ww. projekt ustawy wszedłby w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia. Należy zauważyć, że skutki finansowe, wynikające z przedmiotowych rozwiązań nie 
zostały przewidziane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021, która obecnie znajduje się na 
etapie zaawansowanych prac parlamentarnych.

Jednocześnie należy podkreślić, iż główną determinantą opracowywania projektu ustawy 
budżetowej jest realizacja priorytetów Rządu w ramach prowadzonej polityki społeczno-
gospodarczej przy zachowaniu stabilności finansów publicznych. Wprowadzenie nowych 
rozwiązań prawnych powinno być zatem poddawane szczegółowej analizie. Niemniej jednak, 
o wyborze priorytetów oraz realizowanych zadań i poziomie ich finansowania w ramach 
wyznaczonego limitu wydatków decyduje Rada Ministrów i Parlament. Dlatego też 
w przedmiotowej sprawie stanowisko powinna zająć Rada Ministrów.

Z upoważnienia 
Ministra Finansów, Funduszy

i Polityki Regionalnej

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/


		2020-12-30T14:16:34+0000
	Sebastian Skuza




