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 Pan 

Krzysztof Kwiatkowski  
Przewodniczący 

Komisji Ustawodawczej 

Senatu RP 

       

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący,  

 Odpowiadając na pismo z dnia 4 stycznia br., znak: BPS.DKS.KU.0401.52.2020,  

w sprawie przekazania dodatkowych danych za lata 2018-2020 o liczbie osób legitymujących 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie z określonymi wskazaniami oraz o liczbie osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne, w związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy  

o świadczeniach rodzinnych (druk senacki nr 273), przedstawiam poniżej stosowne 

informacje.  

 

Tabela 1: Liczba osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z określonymi 

wskazaniami 

Rok 

Liczba osób z prawomocnym orzeczeniem  

o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

wyrokiem sądu wraz ze wskazaniem  

o konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku  

ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji, których 

niepełnosprawność powstała nie później niż 

do ukończenia 25 roku życia 

Liczba osób poniżej 16 roku życia  

z prawomocnym orzeczeniem  

o niepełnosprawności lub wyrokiem sądu wraz 

ze wskazaniami o 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 

2018 408 932 87 887 

2019 490 277 92 290 
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2020 535 742 94 322 

 

Tabela 2: Przeciętna miesięczna liczba wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych  

Rok Liczba 

2018 131 180 

2019 142 718 

2020*/** 160 911 

* dane za okres styczeń-wrzesień 2020 r. (dane za cały 2020 r. będą dostępne na początku lutego 

2021 r.),  

**we wrześniu 2020 r. wypłacono 168 059 świadczeń pielęgnacyjnych. 

 

          Z poważaniem 

   MINISTER 

z up. 

Barbara Socha 

PODSEKRETRARZ STANU 
 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

 

 


