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 Odpowiadając na pismo z dnia 4 grudnia 2020 r., znak: BPS.DKS.KU.0401.52.2020, 

w sprawie opinii o stanowiącym inicjatywę ustawodawczą Senatu RP projekcie ustawy  

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 273), uprzejmie 

przedstawiam, co następuje: 

Zgodnie z uzasadnieniem do przedłożonego projektu ustawy, projekt ten ma na celu 

umożliwienie podejmowania aktywności zawodowej przez osoby uprawnione do 

otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego tj. opiekunów osób legitymujących się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji.  

Aktualnie obowiązujące przepisy wykluczają możliwość wykonywania jakiejkolwiek 

pracy przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Projekt zakłada wprowadzenie 

możliwości podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej bez utraty prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego, o ile nie utrudni to sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną, a miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie przekroczy kwoty przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia (w przypadku przekroczenia łącznej kwoty świadczenia 
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pielęgnacyjnego i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie pielęgnacyjne ma 

być obniżane do wysokości tej łącznej kwoty). 

 

Opinia o projekcie 

Zgodnie z obowiązującym art. 17 ust 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, celem 

świadczenia pielęgnacyjnego od początku jego funkcjonowania, tj. od ponad 16 lat, jest 

udzielenie materialnego wsparcia osobom, które muszą zrezygnować z aktywności zawodowej 

z powodu konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.   

Istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest więc częściowa rekompensata finansowej straty 

spowodowanej niemożnością podjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Świadczenie pielęgnacyjne ma zatem zastąpić utratę dochodu wynikającego ze świadczenia 

pracy, której nie może podjąć osoba sprawująca opiekę, mimo zdolności do pracy. 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, jak sama ustawowa nazwa wskazuje, jest więc ekwiwalentem rezygnacji lub 

niepodejmowania zatrudnienia, skierowanym dla nieaktywnych zawodowo osób opiekujących 

się niepełnosprawnym członkiem rodziny. 

Zatem, w obecnym stanie prawnym, osobom wykonującym działalność zarobkową  

(w rozumieniu ustawowej definicji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) świadczenie 

pielęgnacyjne nie przysługuje, gdyż byłoby to sprzeczne z celem tego świadczenia, jakim jest 

częściowe zrekompensowanie dochodów, które opiekun utracił na skutek rezygnacji  

z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub z powodu jej niepodejmowania w związku  

z koniecznością zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny. 

Odnosząc się do proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań należy wskazać, że: 

– zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. 

akt K38/13, przepis art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 32 

ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku 

określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności. Z uwagi 

na złożoność materii dotyczącej praw osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego pozostaje nadal niezrealizowany. Wprowadzenie proponowanego 

w niniejszym projekcie rozwiązania w art. 17 ust 1c ustawy o świadczeniach rodzinnych 

poprzez umożliwienie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom osób 

niepełnosprawnych podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przy 



Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108  

 

niezmienionym ww. art. 17 ust. 1b, powodowałoby utrwalenie niezgodnego z Konstytucją 

stanu prawnego uzależniającego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego od daty powstania 

niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. Zaproponowane w projekcie ustawy  

ww. rozwiązanie oznaczałoby zwiększenie liczby osób otrzymujących świadczenie 

pielęgnacyjne w oparciu o wciąż niekonstytucyjny ww. przepis art. 17 ust. 1b ustawy  

o świadczeniach rodzinnych, 

–  świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z trzech funkcjonujących obecnie świadczeń 

przeznaczonych dla nieaktywnych zawodowo opiekunów osób niepełnosprawnych. Pozostałe 

dwa świadczenia to uzależniony od kryterium dochodowego specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 

zasiłek dla opiekuna będący realizacją wyroku TK z dnia 5 grudnia 2013 r. sygn. akt K27/13. 

Każde z tych świadczeń ma różne warunki przyznawania, ale łączy je jeden wspólny warunek 

– brak aktywności zawodowej opiekuna spowodowany koniecznością sprawowania opieki nad 

niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zatem dyskusyjną może pozostawać kwestia 

proponowanego przez projektodawcę rozwiązania umożliwiającego podejmowanie aktywności 

zawodowej jedynie przez osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. 

Możliwość wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wyłącznie przez osoby 

uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego może zatem rodzić wątpliwości co do 

uwzględnienia zasady równości przy formułowaniu takiego rozwiązania, zaś w odbiorze 

społecznym wzbudzić sprzeciw w szczególności osób uprawnionych do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – czyli świadczeń o takim samym charakterze i celu jak 

świadczenie pielęgnacyjne,  

– świadczenie pielęgnacyjne jest obecnie najwyższym świadczeniem z zabezpieczenia 

społecznego, w całości finansowanym z budżetu państwa, niezależnym od spełnienia kryterium 

dochodowego, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji w oparciu o procentowy 

wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie kwota świadczenia 

pielęgnacyjnego wynosi 1830 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosić 1971 zł 

miesięcznie. Dodatkowo, za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co do zasady 

opłacane są co miesiąc, także ze środków budżetu państwa, składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, co umożliwia osobom rezygnującym z aktywności 

zawodowej osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego mającego wpływ na prawo do przyszłych 

świadczeń emerytalnych, a na bieżąco prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. Wprowadzenie zaproponowanego przez projektodawcę rozwiązania 

umożliwiającego otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego pracującym opiekunom osób 

niepełnosprawnych oznaczałoby likwidację podstawowego warunku braku aktywności 
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zawodowej opiekuna, co spowodowałoby praktycznie pewny gwałtowny wzrost liczby osób 

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, nie tylko w zakresie opiekunów osób, które 

mają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności, ale także 

gwałtowny wzrost liczby opiekunów osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie 

odpowiedniego orzeczenia, które będzie uprawniało do łatwego otrzymania najwyższego 

w Polsce świadczenia finansowanego z budżetu państwa. 

 

Przechodząc do szczegółowych regulacji zawartych  w projekcie ustawy należy zwrócić 

uwagę że: 

– proponowany w art. 17 w dodanym ust. 1c pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych 

przepis, zgodnie z którym, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem,  

że podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie utrudnia sprawowania opieki, jest 

nieprecyzyjny, gdyż nie ustanawia żadnych kryteriów pozwalających na rzeczywistą ocenę 

wpływu podjęcia przez opiekuna zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na możliwość 

sprawowania opieki, co w konsekwencji prowadzi do bardzo szerokiej i dowolnej interpretacji 

tego przepisu. W proponowanym stanie prawnym ustalenie, czy wykonywanie przez opiekuna 

danej działalności zawodowej może faktycznie utrudniać sprawowanie nad osobą 

niepełnosprawną opieki jest praktycznie niemożliwe. Ewentualne złożenie przez 

świadczeniobiorcę oświadczenia o braku przeszkód w sprawowaniu opieki z uwagi na 

charakter podjętej pracy, w połączeniu z możliwością dowolnej interpretacji proponowanego 

przepisu regulującego to zagadnienie, prowadziłoby w praktyce do ustaleń, że każda praca 

wykonywana przez opiekuna nie utrudnia sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Zatem świadczenie pielęgnacyjne, przy braku kryterium dochodowego i braku warunku 

zakończenia aktywności zawodowej przez opiekuna, stałoby się de facto świadczeniem 

przyznawanym jedynie za fakt legitymowania się przez osobę w rodzinie odpowiednim 

orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność i nie spełniałoby swojej podstawowej roli. 

Dla zobrazowania – takie świadczenie już funkcjonuje – jest to zasiłek pielęgnacyjny, który  

co miesiąc pobiera prawie 1 mln osób,  

– nieprecyzyjny jest również proponowany w art. 17 w dodanym ust. 1c pkt 2 ustawy  

o świadczeniach rodzinnych przepis, zgodnie z którym, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje 

pod warunkiem, że miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym nie przekracza kwoty przeciętnego miesięcznego  

w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Z przepisu tego nie wynika jaką projektodawca kwotę miesięcznego 
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wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osiągniętego przez opiekuna 

osoby niepełnosprawnej ma na myśli: brutto czy netto. Powyższa regulacja jest kluczowa do 

prawidłowego ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego więc nie powinna budzić 

żadnych wątpliwości interpretacyjnych,  

– projektowany w art. 17 ust. 1d ustawy o świadczeniach rodzinnych przepis obrazujący 

sposób ustalania wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, uzależniający jego wysokość  

od wysokości osiągniętego przez opiekuna miesięcznego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej, jest w praktyce niewykonalny. Projektowany  

art. 17 ust. 1d przewiduje, że w przypadku gdy miesięczne wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym przekracza kwotę 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie pielęgnacyjne obniża się o kwotę 

stanowiącą  różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym, a kwotą przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia. Wprowadzenie takiego rozwiązania, przy jednoczesnym funkcjonowaniu na 

rynku pracy różnych form działalności zarobkowej (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa  

o dzieło, prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, praca w gospodarstwie rolnym), 

z których dochód w poszczególnych miesiącach z reguły jest różny, spowodowałoby nałożenie 

na organy realizujące świadczenia rodzinne dodatkowych i pracochłonnych obowiązków. Przy 

takiej konstrukcji proponowanego przepisu, w celu ustalenia należnego świadczenia 

pielęgnacyjnego za dany miesiąc, należałoby za każdym razem prowadzić odrębne 

postępowanie, prowadzące do zmiany decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego, co przy 

setkach tysięcy osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w praktyce byłoby 

niewykonalne.  

Niezależnie od przedstawionych powyżej uwag, należy zauważyć, że realizacja 

postulatów zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. 

wprowadzenia zmian w warunkach przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz zwiększenia 

ich wysokości, w tym realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 

2014 r., sygn. akt K 38/13, jako głównego postulatu opiekunów dorosłych osób 

niepełnosprawnych jest kwestią niezwykle istotną. 

Od realizacji ww. wyroku, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis 

art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki, zależy 

kształt systemowego wsparcia opiekunów niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy 
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zakończyli aktywność zawodową lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej 

opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny. 

Należy przy tym zauważyć, że realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów 

niesamodzielnych osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa  

o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób 

niepełnosprawnych - osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie 

wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych. Z uwagi 

na szczególnie skomplikowany charakter regulowanej materii dotyczącej praw osób 

niepełnosprawnych aktualnie trwają intensywne prace koncepcyjno-analityczne nad reformą 

systemu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których celem jest 

opracowanie rozwiązań stanowiących podstawę utworzenia jednolitego systemu orzecznictwa 

dla wszystkich obywateli. Świadomość, iż wprowadzenie nowego systemu orzecznictwa 

wymaga przeprowadzenia gruntownych zmian systemowych, konsolidujących dotychczas 

funkcjonujące systemy orzecznicze nie pozwala, aby zmiany były wprowadzone w sposób 

chaotyczny i nieprzemyślany, głównie z tego powodu, że dotyczyć będą grupy obywateli 

potrzebujących ze strony Państwa szczególnej ochrony. Opracowanie i podjęcie skutecznej 

polityki we wskazanym zakresie, która będzie sprzyjać osobom niepełnosprawnym poprzez 

opracowanie stabilnych rozwiązań, wymaga ponadto konsultacji społecznych gwarantujących, 

że przyjęte rozwiązania spotkają się z powszechną akceptacją społeczną. Przeprowadzenie 

wskazanych konsultacji oraz prac legislacyjnych planowane jest na pierwsze półrocze 2021 r., 

tym niemniej ich efekt końcowy uzależniony jest od akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów.  

W związku z powyższym, ewentualne wprowadzenie postulowanych zmian 

zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych będzie możliwe do zrealizowania  

po wcześniejszym uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń 

opiekuńczych, tj. ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o zreformowane 

orzecznictwo o niepełnosprawności. 

 

 

Z poważaniem 

Z upoważnienia Ministra Rodziny  

i Polityki Społecznej 

Barbara Socha Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym/ 

 


