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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:

Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji.

Witam wszystkich panów senatorów, witam naszych 
gości z panią minister i jej współpracownikami na czele, 
witam wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.

Porządek posiedzenia jest państwu znany.
Pierwszy punkt to rozpatrzenie petycji czy też ciąg dal-

szy dyskusji nad petycją dotyczącą podjęcia inicjatywy 
ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia 
opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełno-
sprawną oraz przywrócenia praw nabytych do świadczenia 
pielęgnacyjnego opiekunom, którzy zostali pozbawieni tego 
świadczenia po 30 czerwca 2013 r.

Przypomnę Wysokiej Komisji, że nasze ostatnie roz-
ważania nad tą sprawą zakończyliśmy postanowieniem, że 
poczekamy na ustalenia tak zwanego okrągłego stołu. Pod 
kierunkiem ministra pracy i polityki społecznej prowadzo-
ne są przy nim rozmowy z przedstawicielami partnerów 
społecznych.

Czy pani minister zechciałaby przedstawić aktualny stan 
rzeczy w tej sprawie? Mam pismo z pani podpisem, ale by-
łoby najlepiej, gdyby zechciała je pani sama zreferować.

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Przedstawię państwu propozycję, która powstała 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Opiera się 
ona na wykładni Trybunału Konstytucyjnego z 21 paź-
dziernika 2014 r., ale jest także realizacją części postu-
latów wypracowanych w trakcie rozmów przy podstoli-
kach okrągłego stołu, zmierzających do uporządkowania 
systemu wspierającego tych opiekunów osób niepełno-
sprawnych w stopniu znacznym, którzy z tego tytułu nie 
podejmują bądź też rezygnują z pracy – właśnie po to, 
żeby sprawować ciągłą opiekę nad osobą niepełnosprawną 
w stopniu znacznym.

W oparciu o wytyczne Trybunału i postulaty, które zo-
stały wypracowane w trakcie prac okrągłego stołu, powstał 
projekt, który wprowadza jedno świadczenie pielęgnacyjne 
dla wszystkich opiekunów osób niepełnosprawnych w stop-
niu znacznym. Jednakże zwracając szczególną uwagę na 
wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, że ustawodawca 
musi brać pod uwagę sytuację dochodową danej rodziny, 
wprowadzamy kryterium dochodowe, które określa poziom 
korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego. Kryterium, 
które zostało wskazane, to kwota 1 tysiąca zł miesięcznie na 
osobę w rodzinie. W projekcie, o którym mówię, preferen-
cyjne warunki korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego 
otrzymują opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, czyli 
osób do osiemnastego bądź też do dwudziestego piątego 
roku życia – pod warunkiem, że osoba niepełnospraw-
na kształci się w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej. 
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego pozostaje w tym 
roku na poziomie 1 tysiąca 200 zł. W przyszłym roku 
będzie to kwota 1 tysiąca 300 zł netto, oczywiście plus 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Różnica 
w traktowaniu opiekuna osoby niepełnosprawnej w stop-
niu znacznym, którą nazywamy dzieckiem, czyli osoby 
do osiemnastego bądź dwudziestego piątego roku życia, 
polega na tym, że ten sam opiekun w momencie uzyskania 
przez osobę niepełnosprawną pełnoletniości nadal będzie 
uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego, ale w innej 
kwocie niż w przypadku warunków preferencyjnych, na 
które wskazuje Trybunał Konstytucyjny. Proponujemy tu, 
żeby wysokość tego świadczenia wynosiła 800 zł miesięcz-
nie. Do tego dodajemy składki na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne. Pozwolę sobie też powiedzieć, że w momen-
cie osiągnięcia przez obywatela pełnoletniości pojawia się 
także możliwość skorzystania z innego rodzaju świadczeń, 
w tym z renty socjalnej.

Kolejna kwestia, która została poruszona w tym 
projekcie, to możliwość skorzystania z praw nabytych. 
W szczególności odnosi się to do tych osób, które dziś, 
zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, korzystają 
ze świadczenia pielęgnacyjnego i sprawują opiekę nad 
osobą niepełnosprawną, której niepełnosprawność po-
wstała do osiemnastego bądź dwudziestego piątego roku 
życia, ale która dziś jest już osobą dorosłą, i w związku 
z tym w nowym systemie przyznano by im innego rodzaju 
świadczenie pielęgnacyjne. Pozostawiamy im więc moż-
liwość pozostania przy tak zwanych prawach nabytych 
i korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego na pozio-
mie dzisiejszych kwot czy też kwoty z roku przyszłego. 

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 01)
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wysokościach. Trybunał wyraźnie powiedział, że preferen-
cyjne warunki musimy zastosować w przypadku opieku-
nów dzieci, natomiast w mniejszym stopniu…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam 
bardzo, Pani Minister, ale petycja nie dotyczy opiekunów 
dzieci, tylko dorosłych.)

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Świadczenie pielęgnacyjne 30 czerwca 2013 r. rzeczy-

wiście wynosiło, jednakowo dla wszystkich, 520 zł. Od 
tamtego czasu wiele się zmieniło. Dziś świadczenie pie-
lęgnacyjne wynosi 1200 zł, a za chwilę będzie to 1300 zł, 
podczas gdy świadczenie dla opiekunów dorosłych osób 
niepełnosprawnych pozostało na poziomie 520 zł. Dążymy 
do zmiany tej sytuacji, podnosząc je w tym projekcie do 
800 zł. Tak że sytuacja opiekunów dorosłych osób nie-
pełnosprawnych ulegnie poprawie, jednak ze względów 
finansowych nie możemy wyrównać wszystkich do jed-
nakowego poziomu. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z organizacji pozarządowych chciałby coś 

dodać?
Bardzo proszę o krótkie wystąpienie.

Prezes Zarządu Głównego 
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej 
Jerzy Płókarz:
Jerzy Płókarz, Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa.
My jako strona społeczna, jako organizacja reprezen-

tująca środowisko opiekunów, oczywiście potwierdza-
my, że prowadzone są rozmowy, aczkolwiek dalej nie 
zgadzamy się na takie różnicowanie. Szanowny Panie 
Przewodniczący, Wysoka Komisjo, wydaje mi się, że pro-
blem jest tutaj nieco inny. Chodzi o zakres prawa nabytego. 
Panie Przewodniczący, opiekunowie stoją na stanowisku, że 
propozycja rządowa w obecnej formie nie stanowi przywró-
cenia utraconych praw nabytych. Te osoby otrzymywały 
świadczenie pielęgnacyjne na zupełnie innych warunkach – 
wcześniej nie było między innymi kryterium dochodowego. 
Chodzi tutaj o takie ludzkie względy. Te osoby zrezygno-
wały z pracy, dlatego że rząd zaproponował im, że jeśli 
zrezygnują z kariery zawodowej, to otrzymają świadczenie 
bez kryterium dochodowego. Ci ludzie zaufali władzy, 
zrezygnowali z kariery, poświęcili się opiece, a następnie 
odebrano im te prawa w sposób niekonstytucyjny, co zresz-
tą potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Potem nastąpiło 
takie dziwne przywrócenie tych praw. Jednej grupie – tym, 
którzy opiekowali się dziećmi – przywrócono ich prawa… 
Nie mówmy o pieniądzach, mówmy o prawie. Pieniądze 
czy wypłata świadczenia to coś, co niejako wynika z prawa, 
tylko że tego prawa nie przywrócono w pełnym zakresie. 
I dlatego ci ludzie czują się po prostu pokrzywdzeni.

Wysoka Komisjo, co do finansów to strona społeczna 
ocenia to troszeczkę inaczej. Wprowadzone ma być, słusznie 
zresztą, kryterium dochodowe – po części to kryterium dzia-
ła już w tej chwili – w związku z czym liczba beneficjentów 
drastycznie spadnie, a więc w wyniku tego dotychczasowa 

Oczywiście to świadczenie, które jest w systemie świad-
czeń rodzinnych i które będzie w nowym systemie, podlega 
corocznej waloryzacji.

Kolejna kwestia, na którą zwróciliśmy w tym projekcie 
uwagę, to uzupełnienie, w postaci dodatkowego świadcze-
nia, strat tych opiekunów osób niepełnosprawnych w stop-
niu znacznym, którzy dziś korzystają z systemu emerytal-
no-rentowego, czyli skorzystali z prawa do wcześniejszej 
emerytury bądź też pobierają świadczenie przedemerytalne 
lub rentowe. Godzili oni pracę zawodową z opieką nad oso-
bą niepełnosprawną, skorzystali z prawa do wcześniejszej 
emerytury, a dziś są pokrzywdzeni w stosunku do korzysta-
jących ze świadczenia pielęgnacyjnego, dlatego że wyso-
kość tego ich świadczenia wynosi 729 zł. A zatem chcemy 
tym dodatkowym świadczeniem wyrównać różnicę między 
uposażeniem dzisiejszym a tym docelowym, które znajdzie 
się w nowym systemie, czyli kwotą 1 tysiąca 300 zł czy 
też 800 zł – jeśli dana osoba sprawuje opiekę nad osobą 
niepełnosprawną po osiemnastym bądź też dwudziestym 
piątym roku życia.

Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że tak naprawdę to już 
dziś realizujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z li-
stopada ubiegłego roku, który odnosił się do możliwości 
korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego przez drugiego 
rodzica, jeśli w domu znajdują się dwie osoby niepełno-
sprawne w stopniu znacznym. I to jest rozwiązanie, które 
w praktyce jest stosowane już dziś.

Podsumowując w dwóch zdaniach, chciałabym powie-
dzieć, że gdyby ustawa weszła w życie… Na razie jest ona 
jeszcze na etapie prac legislacyjnych, została skierowana 
do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu wpisania jej 
przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu na listę 
projektów do procedowania. Oczekujemy teraz informacji 
zwrotnej. Szacowane koszty – bo o tym też muszę państwu 
powiedzieć – z tytułu podniesienia świadczenia pielęgna-
cyjnego dla opiekunów osób dorosłych… Przypomnę, że 
dziś sięga ono 520 zł, a podnosimy je do 800 zł miesięcznie. 
Ostateczna kwota, która potrzebna jest do realizacji tego 
projektu w 2016 r., to blisko 0,5 miliarda zł. Dziękuję, 
Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pani Minister, jeśli wolno, to chciałbym jeszcze o coś 

dopytać. Ta petycja jest pani znana. Wiadomo, o co za-
biegają petenci. Czy mogłaby pani krótko powiedzieć, 
czy proponowana ustawa spełnia żądania, które przedsta-
wiają petenci, w pełni, czy też tylko częściowo? Innymi 
słowy, w jakiej części nie odpowiada ona oczekiwaniom 
petentów?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Domyślam się, jaka jest pańska intencja. Rzeczywiście 

w projekcie, o którym dziś rozmawiamy, wracamy do jed-
nego świadczenia, świadczenia pielęgnacyjnego. Niemniej 
jednak świadczenie to będzie wypłacane w dwóch różnych 
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Choć oczywiście w odbiorze społecznym jest to bardzo 
trudna materia, to wydaje mi się, że od strony prawnej nie 
tylko podjęto daleko idące działania, ale właściwie w ca-
łej rozciągłości zagwarantowano tej grupie odpowiednie 
uprawnienia. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Mam jeszcze do pani pytanie. Zrozumiałem, że zdaniem 

Biura Legislacyjnego ustawa z 2014 r. w całości wykonała 
wyrok Trybunału, przywracając świadczenia utracone przez 
osoby, które wnoszą petycję. Czy takie jest stanowisko 
Biura Legislacyjnego?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Tak. Pani minister może to potwierdzić.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Czy pani pyta 

o zdanie panią minister, czy odpowiada sama?)
Ja tak uważam, a pani minister może to potwierdzić.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Pani minister, 

jeśli zechce, będzie mogła się wypowiedzieć, ale ja chciał-
bym poznać stanowisko Biura Legislacyjnego.)

Oczywiście. W moim przekonaniu tak właśnie jest.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobrze, dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, to przechodzimy teraz do wypowiedzi człon-

ków komisji.
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pozwolę sobie zabrać głos jako pierwszy, bo niejako, 

o czym już informowałem, mam swój cichy udział w pra-
cach okrągłego stołu. Niestety tak się złożyło, że wybrano 
mnie – a ja się z taką koncepcją pogodziłem – do podstolika 
zajmującego się orzecznictwem. Moim zdaniem jest to klu-
czowa sprawa, niemniej jednak podstolik ten nie zajmował 
się tymi zagadnieniami, o których mówimy.

Mając na uwadze powagę procesu legislacyjnego i sza-
cunek do autorów petycji, muszę stwierdzić, że dzisiejsza 
informacja pani minister, częściowo poparta przez Biuro 
Legislacyjne, nie pomoże naszej komisji podjąć odpo-
wiednich działań. Przede wszystkim sama pani minister 
Seredyn powiedziała, że przedstawia projekt, nie dodając, 
czego jest to projekt. Nie wiem, czy to jest projekt ustawy, 
projekt założeń, czy tylko koncepcja. W języku potocz-
nym nazwałbym to ulotką. Weźmy pod uwagę chociażby 
fakt, że w tej ulotce wspomina się – mam to spisane – że 
ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2015 r. Skoro do dzisiaj 
nie ma projektu ustawy, to mam duże wątpliwości, czy 
stanie się to w tym czasie. Oczywiście nie ma tu jeszcze 
sformułowań prawnych, są jedynie zamierzenia. Owszem, 
podane są liczby, ale są to liczby gołe. Mówi się na przy-
kład o progu dochodowym w wysokości 1 tysiąca zł, ale 
nie wiem, jak to będzie liczone – można przypuszczać, 

pula środków budżetowych przeznaczonych na ten cel po-
winna wystarczyć na zwiększenie tego świadczenia i wy-
równanie go wszystkim do jednakowego poziomu.

Należy pamiętać o tym, że świadczenie pielęgnacyjne 
nie jest świadczeniem dla osoby niepełnosprawnej. Jest to 
świadczenie, które ma zapewnić przeżycie opiekunowi, 
który zrezygnował z pracy i z zarobkowania. Świadczenia 
kierowane do osób niepełnosprawnych to nieco inny rodzaj 
świadczeń. Te świadczenia muszą być całkowicie spożyt-
kowane na potrzeby osoby niepełnosprawnej, natomiast 
świadczenie opiekuńcze opiekun może wydać zarówno 
na wyżywienie, jak i na kosmetyczkę. Jest to jego świę-
te prawo, bo te pieniądze są rekompensatą za rezygnację 
z zarobkowania.

Dlatego uważamy, że przywrócenie prawa nabytego jest 
jak najbardziej słuszne. Taka jest ocena strony społecznej. 
Mamy nadzieję, że pan profesor jako wybitny fachowiec 
też przyzna nam rację. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Widzę, że Biuro Legislacyjne ma zamiar przedstawić 

opinię. Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Dzień dobry państwu.
Chciałabym tylko odnieść się do tej… Jeśli mam przed-

stawić opinię na temat tego, co powiedziała pani minister, to 
w moim przekonaniu… Przed obradami odsłuchałam zapis 
ostatniego posiedzenia komisji i to, co powiedziała pani 
minister, wydaje mi się niezwykle spójne, zarówno jeśli 
chodzi o problem podniesiony w petycji, jak i październi-
kowe orzeczenie Trybunału, o którym tutaj mówimy. Jeśli 
chodzi o prawa nabyte, to proszę zauważyć, że pani minister 
też o nich wspominała. To jest bardzo istotne.

Muszę też przypomnieć o ustawie z 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Proszę 
państwa, z legislacyjnego punktu widzenia sytuacja, którą 
zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, polegała właśnie 
na tym, że pewne osoby mające prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego, które przysługiwało bez kryterium do-
chodowego, utraciły to świadczenie. Orzeczenie Trybunału 
zostało wykonane. Ta ustawa weszła w życie już w maju 
zeszłego roku i trzeba powiedzieć, że wspomniane prawa 
nabyte zostały przywrócone na tych samych zasadach. Tego 
świadczenia nie powinno się jednak nazywać pielęgnacyj-
nym – z powodów legislacyjnych, ale też poznawczych 
i badawczych. Ułatwiłoby to odtworzenie historycznej sy-
tuacji świadczeń przysługujących ludziom, którzy opiekują 
się osobami niepełnosprawnymi. Niemniej jednak prawa te 
zostały przywrócone w ustawie z 4 kwietnia 2014 r.

Chcę też zwrócić uwagę, że może nie jest to wyekspo-
nowane w bardzo widoczny sposób, ale trzeba pamiętać, że 
te wszystkie świadczenia są związane ze składkami ubez-
pieczeniowymi – są one opłacane łącznie ze świadczeniem 
– ze składkami zdrowotnymi, a także ze zwolnieniem z po-
datku dochodowego, co jednak też jest pewną wartością.
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Są jeszcze dodatki.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Seredyn: Tak.)
Świadczenia te zrównuje się do poziomu 800 zł, więc 

jest to wyjście naprzeciw środowisku osób dojrzałych, ale 
podlegających opiece. Projekt ten został również posze-
rzony o inne postulaty, na przykład o upoważnienie do 
otrzymania nawet dwóch tytułów opiekuńczych. Jego au-
torzy przyjęli też, że niepełnosprawnymi dziećmi będą się 
mogli opiekować również emeryci. Czasem jest to fizycznie 
niemożliwe, no ale mogą się zdarzyć sześćdziesięciosied-
mioletni emeryci, którzy mają dzieci…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wcześniejszych? No, załóżmy. Ale fakt, że jest to 

uwzględnione, należy zaliczyć na plus.
Panie Przewodniczący, problem jest taki, że niektóre 

sformułowania zawarte w petycji zdezaktualizowały się 
wskutek dużej dynamiki zmian dyktowanych przez dwa 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, na które wpływu 
nie ma też rząd. Trybunał Konstytucyjny dopuścił bowiem 
możliwość różnicowania wysokości świadczeń pielęgna-
cyjnych ze względu na dochód. Dopuścił też, jak już po-
wiedziała pani minister, wyróżnianie dzieci ze względu 
na konieczność zapewnienia im opieki, rozwoju etc., etc. 
Wydaje mi się jednak, że to, iż następowały te różne zmia-
ny, nie jest winą osób, które wniosły petycję. Uważam 
więc, że prace nad tą petycją powinny być kontynuowane, 
jednakże to, co powiedziała pani minister, jest do tego za 
małym tytułem.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Co to znaczy, że 
jest za małym tytułem?)

Ze względu na ogólnikowość tego wystąpienia nie mo-
żemy przyjąć, że petycja jest już, choćby w jakiejś części, 
zrealizowana. Nie mamy do tego trwałych podstaw.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Jeszcze zanim udzielę głosu pozostałym…
(Senator Jan Rulewski: Chciałbym, żeby wypowiedzia-

ło się Ministerstwo Finansów, bo finanse to bardzo istotny 
element tej ulotki.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn: Nie ma tutaj nikogo 
z Ministerstwa Finansów.)

(Senator Jan Rulewski: Jest.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Seredyn: Jest?)
(Senator Jan Rulewski: Jest. Zastępca dyrektora 

Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego.)
Tak, jest z nami pan dyrektor. Oczywiście za chwilę 

udzielę panu głosu, ale zanim to zrobię, może jeszcze raz 
zwrócę się do Biura Legislacyjnego.

Czy może pani wskazać konkretny przepis przywoływa-
nej ustawy z 2014 r., który odpowiada na żądania zawarte 
w tej petycji, i powiedzieć, w jakim stopniu je on spełnia? 
Powiedziała pani ogólnie, że ta ustawa odpowiedziała już 
na żądania z petycji i że w związku z tym dalsze prace by-
łyby bezzasadne. Poprosimy więc o wskazanie konkretnego 
przepisu. Albo inaczej: w jakim stopniu żądania z petycji 
zostały już przez tę ustawę spełnione?

że na dotychczasowych zasadach dotyczących świadczeń 
rodzinnych, w przypadku których jest to dokładnie wy-
szczególnione. W tej ulotce pisze się tylko o dochodzie 
na osobę w rodzinie, ale nie może to być podstawą do 
żadnych prac naszej komisji.

Rzeczywiście jest tak, że wpadliśmy w swego rodzaju 
klincz, bo zaufaliśmy instytucjom państwowym, że pro-
blem poruszony w petycji – a właściwie kilka poruszonych 
w niej problemów – zostanie rozpatrzony, tymczasem mimo 
upływu… To już chyba przeszło rok. Tak?

(Przewodniczący Michał Seweryński: No, trochę mniej. 
Od sierpnia.)

Od roku nadal nie ma rozstrzygnięcia, mimo że państwo 
polskie zostało zdyscyplinowane orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego, zwłaszcza tym drugim, które nakazuje, 
żeby wprowadzić te zmiany niezwłocznie. Prace trwające 
od października do lipca, czyli do planowanego terminu 
wdrożenia tych zmian, wątpliwego zresztą, trudno uznać 
za niezwłoczne.

Dodatkową przykrość sprawia mi fakt, że indagowany 
minister finansów nie był w stanie powiedzieć, czy – nawet 
jeśli spełni się dobry scenariusz, a uważam, że ministerstwo 
pracy wykonuje w tej sprawie dużo ruchów – będziemy 
mieli na to środki, czy nie pojawi się poprawka… Zresztą 
pani minister wspomniała – może się przejęzyczyła – że 
w przyszłym roku nakłady będą wynosiły tyle i tyle, ale 
połowę tych nakładów należałoby zaplanować już w tym 
roku. A tego pani minister nie powiedziała. Przepraszam, 
może pani o tym zapomniała, ale z całą pewnością w bu-
dżecie nie ma pieniędzy na te cele. O jakiej kwocie pani 
powiedziała? Połowa tej kwoty to 250 milionów zł. Tak?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn: Tak, ale są to środki z re-
zerwy.)

A, z rezerwy.
A teraz wróćmy do samej petycji, bo to ona jest istotą 

naszych prac. Wystąpienie pani minister oczywiście nie wy-
czerpuje tego tematu, gdyż, o ile pamiętam, petycja zmierza 
w kilku kierunkach. Jej najważniejszy element to zrównanie 
świadczeń. Wiadomo jednak, że zrównania świadczeń nie 
będzie. Nadal będą trzy rodzaje świadczeń: dla opiekunów 
dzieci, dla opiekunów dorosłych i te wynikające z praw 
nabytych. W drugim punkcie petenci domagają się… Nie 
chcę przez to powiedzieć, że we wszystkim ich wspieram. 
Otóż zwracają się oni z prośbą o zniesienie kryterium do-
chodowego. No, kryterium dochodowe zostaje, ale tylko 
w jednym przypadku, w przypadku dzieci do lat osiemnastu 
lub, jeśli studiują czy się uczą, dwudziestu pięciu. A więc 
takie kryterium będzie obowiązywać. Petycja dotyczy też 
oczywiście przywrócenia praw nabytych.

W moim rozumieniu zmiany, które pani minister przed-
stawiła w tej ulotce, rzeczywiście wychodzą naprzeciw 
pewnym postulatom, zwłaszcza w zakresie zrównania 
świadczeń, co zresztą narzucił Trybunał Konstytucyjny. 
Zrównanie świadczeń następuje, powiedziałbym, na za-
sadzie awansu, bo świadczenia te zrównuje się nie do 
sumy, która już obowiązuje w przypadku zasiłków, czyli 
do bodajże 520 zł… No, z dopłatą na dzieci jest to chyba 
820 zł. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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gółowych, to, jak rozumiem, w ten sposób zrealizowana 
została cała petycja. Czy tak właśnie mam rozumieć opinię 
Biura Legislacyjnego?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kan-
celarii Senatu Bożena Langner: W moim przekonaniu tak 
właśnie jest.)

Dziękuję.
To teraz poprosimy przedstawiciela Ministerstwa 

Finansów.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansów Samorządu Terytorialnego 
w Ministerstwie Finansów 
Mirosław Stańczyk:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja reprezentuję Departament Finansów Samorządu 

Terytorialnego i stawiłem się na posiedzenie komisji 
w związku z punktem czwartym, dotyczącym docho-
dów JST.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Rozumiem. Dziękuję, nie musi pan zabierać głosu w tej 

sprawie.
(Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów 

Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów 
Mirosław Stańczyk: Dziękuję.)

Czy panowie senatorowie chcieliby jeszcze zabrać głos 
w tej sprawie?

Nie ma chętnych.
(Senator Jan Rulewski: Ja mam pytanie.)
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
W sposób pośredni można się zorientować, że… 

Rozumiem, że w ramach tej koncepcji znika specjalny 
zasiłek opiekuńczy, zostaje tylko to poprzednie świadcze-
nie w wysokości 520 zł plus to nowe świadczenie. Tak? 
I świadczenie dla dzieci, czyli w sumie trzy formy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Zgodnie z zapisami nowego projektu ustawy o świadcze-

niach rodzinnych, który nie jest jeszcze podany do oficjalnej 
wiadomości i nie zawisł na stronie BIP Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej… Ze względu na to, że Kancelaria 
Prezesa Rady Ministrów nie potwierdziła jeszcze informa-
cji, że projekt ten został wpisany na listę prac rządu w tej 
kadencji, nie jesteśmy jeszcze upoważnieni do tego, żeby 
go opublikować.

Niemniej jednak wszystkie te punkty, o których rozma-
wialiśmy, zostały w tym projekcie ujęte. Specjalny zasiłek 
opiekuńczy znika z puli świadczeń rodzinnych dla wszyst-
kich tych osób, które wejdą do tego systemu po 1 lipca 
2015 r. – oczywiście jeśli do tego czasu ustawa wejdzie 

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Odpowiem najkrócej, jak można. Na stronie 2, tam, 

gdzie jest wyszczególniony przedmiot petycji, w pierw-
szym akapicie po wyrazie „oraz” jest mowa o przywró-
ceniu praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego 
opiekunom osób niepełnosprawnych, których zostali oni 
pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. Proszę zwrócić uwagę, 
że ustawa z 4 kwietnia 2014 r. obejmuje swoim działaniem 
okres od 1 lipca 2013 r., a każdy jej artykuł dotyczy tych 
wszystkich praw, których beneficjenci zostali pozbawieni 
po 30 czerwca 2013 r.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jasne. To znaczy, 
że ta ustawa nie skonsumowała następnych punktów, które 
wymienione są w tej petycji – punktów od pierwszego do 
dziewiątego. Tak mam rozumieć pani wypowiedź? Bo to 
jest istota sprawy.)

Rozumiem, ale prawo nie stoi w miejscu. Chciałabym 
zwrócić uwagę, że w moim przekonaniu specjalny zasiłek 
opiekuńczy nie może zostać wykreślony w taki sposób, jak 
proponują to autorzy petycji. Rozumiem, że wszystkie te 
punkty zmierzają do tego…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Przepraszam panią bardzo. Moje pytanie nie dotyczyło 

tego, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, tylko tego, co 
z tych postulatów zostało już w obecnym stanie prawnym 
zrealizowane. I w ten sposób dojdziemy do odpowiedzi na 
pytanie, w jakiej części ta petycja jest nieaktualna. To o to 
chodzi. Czy może pani o tym w tej chwili powiedzieć? Tu 
jest dziewięć postulatów, poza tym głównym, dotyczącym 
przywrócenia prawa nabytego. Akurat to zostało już zre-
alizowane. Tak, Pani Minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn: Tak.)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:
Wydaje mi się, że punkty, o których mówi pan senator, 

łączą się jednak z problemem przywrócenia praw nabytych. 
Jeśli dobrze rozumiem, to autorzy petycji, proponując tych 
dziewięć punktów, uważali, że w ten sposób zmierzają do 
przywrócenia praw nabytych. Tak uważam. Jest to pewien 
problem prawny, ponieważ punkt widzenia autorów petycji 
jest właśnie taki, jednakże ustawa, o której przed chwilą 
mówiliśmy…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Przepraszam bardzo. Uściślijmy: nie mówimy teraz 

o problemach prawnych ani o tym, co myśleli autorzy pe-
tycji. Chodzi o to, jakie jest zdanie Biura Legislacyjnego. 
Czy pani zdaniem pierwsza część petycji została zrealizo-
wana, a tych dziewięć punktów to tylko uszczegółowie-
nie tej ogólnej tezy? Jeżeli pani zdaniem, spełniając ten 
pierwszy, ogólny postulat przywrócenia praw nabytych, 
zrealizowaliśmy również tych dziewięć punktów szcze-
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kluczowe znaczenie dla tego, czy będziemy podejmować 
dalsze prace, czy nie. Dzisiaj znamy tylko ustną opinię, 
a chcemy mieć to na piśmie.

Wobec tego jeżeli panowie senatorowie nie zgłoszą 
sprzeciwu, to…

(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Przewodniczący, 
pani minister nie odpowiedziała jeszcze na moje pytania.)

W takim razie nie zamykam jeszcze dyskusji.
Czy pani minister zechce odpowiedzieć?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Pan senator pytał o to, kiedy ten projekt zostanie, że 

tak powiem, upubliczniony. Mogę powiedzieć o faktach, 
które miały miejsce. Otóż Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej wysłało ten projekt do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów… Nie pamiętam dokładnie, czy 4, czy 5 lutego. 
Tak naprawdę nie do mnie należy decyzja, kiedy zostanie 
on wpisany na listę. Niemniej jednak ponieważ jest to pro-
jekt, który realizuje wytyczne Trybunału Konstytucyjnego, 
z całą pewnością będzie on miał klauzulę umożliwiającą 
maksymalnie szybkie procedowanie. Dziękuję.

Senator Bohdan Paszkowski:
Przepraszam, mam jeszcze dodatkowe pytanie: jak 

duża jest determinacja ministra pracy do tego, żeby pro-
jekt ten uchwalić jak najszybciej? Mówię to w określonym 
kontekście, bo ponownie organizowane są już protesty 
opiekunów osób niepełnosprawnych. Czy przywiązujecie 
państwo dużą wagę do tego, żeby rozwiązać ten problem 
w krótkim czasie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący, ministerstwo pracy jest bardzo 

mocno zdeterminowane do tego, żeby ten projekt ujrzał 
światło dzienne i, przede wszystkim, wszedł w życie. Co 
najważniejsze, projekt ten nie jest dla nikogo krzywdzący. 
Wyłącznie poprawia on sytuację opiekunów osób niepełno-
sprawnych – zarówno opiekunów dzieci, jak i opiekunów 
sprawujących opiekę nad dorosłymi niepełnosprawnymi – 
zatem wydaje się, że ma kluczowe znaczenie w łagodzeniu 
niepokojów społecznych. Dlatego też w momencie, kiedy 
otrzymamy decyzję z KPRM, będziemy chcieli natychmiast 
rozpocząć konsultacje, a nawet uprościć je i skrócić do 
dwudziestu jeden dni, tak żeby szybko rozpocząć proce-
dowanie tego projektu. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pani Minister, pozwolę sobie na komentarz. Otóż oba-

wiam się, że nie wszyscy będą zadowoleni, zwłaszcza ci, 
którzy nie musieli wcześniej spełniać progu dochodowego 
i otrzymywali świadczenia. A teraz wszyscy będą mieli 
jakiś próg dochodowy, z którym będą się musieli liczyć. No 
ale to jest komentarz, którego nie trzeba rozwijać.

w życie. Z kolei prawa nabyte, o których mówiłam, po-
zostaną w mocy w przypadku wszystkich tych osób, które 
dziś korzystają z różnego rodzaju świadczeń i będą życzyły 
sobie przy tych świadczeniach pozostać. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie senatorowie…
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Myślę, że ponieważ projekt ustawy… Jeśli dobrze zro-

zumiałem panią minister, to projekt ustawy już jest, ale nie 
jest on jeszcze, można powiedzieć, podany do publicznej 
wiadomości. Senator Rulewski mówi, że to, czym dys-
ponujemy, to ulotka. Chodzi o jakąś informację na temat 
tej ustawy, którą dysponuje senator Rulewski, a którą nie 
dysponuję ja. Tak?

W związku z tym myślę, że idąc tokiem myślenia se-
natora Rulewskiego, powinniśmy, że tak powiem, odłożyć 
tę sprawę do momentu, kiedy ten projekt będzie już znany. 
Wtedy będziemy mogli rozważyć, czy dalej drążyć tę 
sprawę, czy uznać, że ewentualne uwagi związane z pe-
tycją wniesiemy już na etapie procedowania tego projek-
tu. W tej chwili próba konstruowania jakiegoś własnego 
projektu wydaje mi się niecelowa. Nie uważam, że sprawa 
tej petycji jest już załatwiona, ale myślę, że powinniśmy 
trochę odczekać.

Kieruję to pytanie do pani minister: jak dużo czasu 
zajmie państwu przerobienie tego resortowego dokumentu 
na projekt rządowy? Jak długo będzie to trwało? Czy jest 
szansa, że projekt ten dostanie w ramach prac ustawodaw-
czych klauzulę priorytetu? Czy jest szansa, żeby uchwalić 
to jeszcze w tej kadencji parlamentu? To są istotne rzeczy. 
Jeśli ten projekt nie będzie priorytetem, to może nie zostać 
uchwalony, bo projektów rządowych i nierządowych, które 
nabierają kształtu w Sejmie, jest dużo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Podoba mi się propozycja pana senatora, żeby nie dzia-

łać zbyt pochopnie. Zaraz poddam pod rozwagę wszystkim 
panom senatorom ewentualne przyjęcie takiego stanowiska, 
żeby przerwać dalsze postępowanie do momentu, w którym 
uzyskamy projekt ustawy.

Chciałbym dołożyć do tego jeszcze jedno postanowie-
nie. Biuro Legislacyjne tę ustną opinię, którą dzisiaj usły-
szeliśmy, powinno przedstawić na piśmie. To jest kluczowe, 
gdyż zdaniem Biura Legislacyjnego to ustawa z 2014 r., 
a nie ten projekt, o którym mówi pani minister… Właściwie 
jest to projekt projektu i nie wiadomo, czy zostanie on 
w ogóle opublikowany. Można powiedzieć, że jest to pro-
jekt ministerialny, a nie projekt rządowy, bo ma on być 
dopiero wpisany do planu legislacyjnych prac rządowych. 
Chodzi o to, w jakiej relacji petycja ta pozostaje do już 
obowiązującego prawa, do ustawy z 2014 r. I w tej spra-
wie proszę o opinię na piśmie, ponieważ może ona mieć 
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nami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy. Polegałoby to na uznaniu, że okres sprawowania 
opieki nad osobą niepełnosprawną może być podstawą do 
nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Koncepcja ta 
została przedstawiona na spotkaniach w ramach prac pod-
stolików okrągłego stołu w dniach 9 i 10 lutego, a partnerzy 
społeczni uznali ten projekt ustawy za satysfakcjonujący. 
Chciałabym tylko wspomnieć, że projekt ten – oczywiście 
nie jest on jeszcze sformalizowany, podobnie jak projekt 
ustawy, o którym opowiadała przed chwileczką pani mi-
nister Seredyn – dotyczy wyłącznie osób sprawujących 
opiekę nad osobą niepełnosprawną, która zmarła. Nie do-
tyczy to każdego opiekuna osoby niepełnosprawnej, któ-
ry zaprzestał korzystać z tego świadczenia, lecz tylko tej 
jednej sytuacji. Wyliczyliśmy już koszty przyjęcia takiej 
propozycji. Ta zmiana wychodzi naprzeciw zarówno tej pe-
tycji, która została wysłana do Senatu, jak i oczekiwaniom, 
które były formułowane 9 i 10 lutego przez uczestników 
prac podstolika. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję.
Rozumiem, że nie ma jeszcze projektu ustawy, ale są 

pewne założenia idące w kierunku, jaki pani przedstawiła.
Czy są jeszcze chętni do wypowiedzenia się? Nie ma.
Czy Biuro Legislacyjne ma coś do dodania?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, widzimy to.
Czy panowie senatorowie chcieliby się wypowiedzieć?
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Rzeczywiście, trzeba wykonać ukłon w stronę mini-
sterstwa za to, że jest ono zwolennikiem rozwiązania, które 
uwzględni tego rodzaju wypadki losowe, niemniej jednak 
mnie osobiście to nie satysfakcjonuje – również dlatego, że 
ta myśl narodziła się właśnie w naszej komisji. Jeśli chodzi 
o śmierć podopiecznego, o tę najbardziej bolesną sytu-
ację, to oczywiste jest, że osoba, która się nim opiekowała, 
powinna potem prowadzić aktywne życie zawodowe, ale 
warto pamiętać, że osoby, które podejmują się pielęgnacji 
niepełnosprawnych – na ogół są to osoby z rodziny – mogą 
się przecież wymieniać. Państwa rozwiązanie – zresztą 
w petycji śmierć podopiecznego podano tylko jako przykład 
– uniemożliwiłoby taką sytuację, że matką czy rodzicami 
najpierw opiekuje się dziecko, a później, na skutek różnych 
sytuacji życiowych, następny członek rodziny. Można prze-
cież przyjąć zasadę solidarności. Z tej racji ograniczenie 
tego przepisu tylko do przypadków śmiertelnych uważam 
za zbyt duże zawężenie.

Teraz drugie zagadnienie. Mam nadzieję, że minister-
stwo w całej swojej przychylności bierze pod uwagę fakt, 
że takie rozwiązanie nie zwiększy nakładów państwa. 
W świetle propozycji przedstawionej przez panią minister 
Seredyn, która powiedziała, że świadczenie pielęgna-
cyjne może wynosić 800 zł… No, dzisiejszy zasiłek dla 

Chciałbym jeszcze zapytać, czy mogłaby pani wypo-
wiedzieć się także na temat tej drugiej petycji, która dotyczy 
zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki 
nad niepełnosprawnymi. Krótko mówiąc, pytam o to, czy ta 
sprawa również będzie objęta projektem omawianej przez 
panią ustawy. Jeżeli tak, to moglibyśmy rozważyć tę kwe-
stie w ramach punktu pierwszego. A może jest to osobna 
kwestia i nie dotyczy ona tej sprawy?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący, z przykrością muszę stwierdzić, 

że w tym projekcie, o którym wypowiadałam się w trakcie 
rozpatrywania punktu pierwszego, nie została uwzględ-
niona kwestia zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania 
osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Niemniej jednak 
jest to przedmiotem drugiego projektu, który też jest już 
gotowy. Znajduje się on w Departamencie Rynku Pracy, ale 
nie została jeszcze podjęta decyzja, w jakiej formule będzie 
procedowany. Mówię tutaj o projekcie ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Wyprzedziliśmy trochę bieg wydarzeń, wobec tego 

zamknijmy już punkt pierwszy. Rozumiem, że panowie 
senatorowie nie zgłaszają zastrzeżeń do propozycji pana 
senatora Paszkowskiego, żebyśmy nie podejmowali jesz-
cze ostatecznej decyzji w sprawie tej pierwszej petycji. 
Poczekajmy na pisemną opinię Biura Legislacyjnego w tej 
sprawie i na projekt ustawy, który został zapowiedziany 
przez panią minister.

Czy możemy z takim postanowieniem zakończyć roz-
patrywanie punktu pierwszego?

(Głos z sali: Tak.)
Dobrze. Wobec tego dziękuję.
Przechodzimy do punktu drugiego.
Dyskusję o nim wszczęliśmy mimochodem, chociaż 

zupełnie świadomie, bo te sprawy łączą się merytorycznie. 
Dowiedzieliśmy się jednak od pani minister, że w pracach 
legislacyjnych zostały one rozdzielone.

Czy pani minister chciałaby to jeszcze doprecyzować?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Seredyn: Panie Przewodniczący, je-
śli mogę, to chciałabym oddać głos pani dyrektor Beacie 
Czajce z Departamentu Rynku Pracy, bo to ona jest odpo-
wiedzialna za merytoryczną stronę tej sprawy i na pewno 
przedstawi ją państwu z wielką precyzją.)

Bardzo proszę o krótką wypowiedź.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Rynku Pracy 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Beata Czajka:
Proszę państwa, kwestia nabycia prawa do zasiłku przez 

opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy utracili prawo 
do świadczenia pielęgnacyjnego, może zostać objęta zmia-
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Senator Robert Mamątow:
Chciałbym tylko spytać, czy wyznaczamy sobie jakiś 

czas, czy odkładamy to ad acta do momentu, kiedy mini-
sterstwo przedstawi projekt. No, obawiam się, że może to 
nie nastąpić w tej kadencji.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Myślę, że komisja ma uprawnienia do tego, by samo-

dzielnie zadecydować, że nadszedł już czas podjęcia de-
cyzji – niezależnie od tego, jakie informacje spłyną z mi-
nisterstwa. Mamy prawo przypuszczać, że ministerstwo 
pracy przedstawi nam projekt ustawy czy też obu ustaw 
niezwłocznie, kiedy tylko projekty te będą gotowe, ale 
oczywiste jest, że nie będziemy czekać w nieskończoność. 
Mogę powiedzieć tylko tyle, że od czasu ostatniego po-
siedzenia, wprawdzie dosyć odległego w czasie, nastąpił 
jednak pewien postęp, w tym sensie, że zapowiedzi mi-
nisterstwa co do tego, że będzie jakiś projekt ustawy i co 
ma się w nim znaleźć, są już bardziej skonkretyzowane. 
Jeżeli dostaniemy jeszcze opinię Biura Legislacyjnego, 
która została dzisiaj przedstawiona ustnie, to nasza wiedza 
będzie pełniejsza. I wtedy, po ewentualnym skierowaniu 
do ministerstwa pisma z pytaniem, na jakim etapie są te 
prace, podejmiemy ostateczną decyzję.

Jeżeli panowie senatorowie się na to godzą, to uznajmy, 
że w ten sposób załatwiliśmy dwa pierwsze punkty naszego 
dzisiejszego posiedzenia. Znaczy to, że ostatecznie nie 
podejmiemy uchwały w tej sprawie, tylko zaczekamy na 
przedstawienie zapowiedzianych przez ministerstwo pracy 
projektów ustaw. Nie widzę sprzeciwu, wobec tego na tym 
zakończymy rozpatrywanie tych dwóch punktów.

Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszego po-
rządku obrad.

Jest to petycja dotycząca podjęcia inicjatywy usta-
wodawczej w celu wyłączenia z definicji dochodu dla 
świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czyn-
szowych.

Poproszę Biuro Komunikacji Społecznej o krótkie zre-
ferowanie tej petycji, ponieważ rozpatrujemy ją po raz 
pierwszy.

Główny Specjalista 
w Dziale Petycji i Korespondencji 
w Biurze Komunikacji Społecznej 
w Kancelarii Senatu Wanda Wójtowicz:
Wanda Wójtowicz, Biuro Komunikacji Społecznej.
Petycja zbiorowa wniesiona została przez 

Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych „Spes” z sie-
dzibą w Katowicach. Przedmiotem petycji jest podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia z definicji 
dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zale-
głości czynszowych. Stowarzyszenie postuluje, by w usta-
wie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
do art. 3 pkt 1 lit a, który to przepis definiuje dochód, dodać 
zwrot „z wyłączeniem przychodu uzyskanego w wyniku 
umorzenia zadłużenia z tytułu zaległych opłat za korzysta-
nie z lokalu mieszkalnego”.

bezrobotnych – jego górna stawka przyznawana wtedy, 
gdy ktoś ma duży staż pracy – wynosi chyba zaledwie 
920 zł brutto.

(Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Beata 
Czajka: 831 zł.)

Ile?
(Zastępca Dyrektora Departamentu Rynku Pracy 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Beata 
Czajka: 831 zł.)

Brutto, czyli znacznie odbiega to od zasiłku pielęgna-
cyjnego, który wynosi 800 zł netto. W sumie, razem z po-
datkiem, byłoby to chyba 1 tysiąc 200 zł.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czyli wiązałoby się to, powiedziałbym, z oszczęd-

nościami.
W istocie rzeczy uważam jednak, że trzeba iść w tym 

kierunku nie po to, żeby oszczędzać, ale po to, żeby nie 
pozbawiać tych opiekunów możliwości zawodowych. Pani 
Dyrektor, tu chodzi nie tyle o możliwość pozyskania zasił-
ku, ile o możliwość skorzystania z całej palety rozwiązań 
ustawy o promocji zatrudnienia. Przecież ważne są również 
sprawy szkoleniowe. Można przyjąć, że po długich latach 
opieki osoby te potrzebują aktywizacji zawodowej, a do-
piero potem ewentualnych propozycji pracy.

Ważne jest też, jak liczony będzie staż. Czy będzie to 
cały okres opieki, czy też tylko kawałek tego okresu? Cały 
okres, tak? 

Prosiłbym też, żeby państwo w tych pracach… Niech 
to będzie łączna inicjatywa.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jedna ustawa?)
Tak, jedna ustawa, tak żeby tego nie rozdzielać. Myślę, 

że – pani minister Seredyn chyba się ze mną zgodzi – 
zmniejszy to presję związaną z otrzymywaniem świad-
czeń pielęgnacyjnych. Lepszym kierunkiem jest to, żeby 
pozostawać w kontakcie z zawodem, z pracą, bo później, 
już po zakończeniu okresu pielęgnacji, pojawi się pytanie, 
ile będą wynosiły emerytury i renty. I znowu pojawi się 
problem, bo będą one bardzo niskie, minimalne.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jak najbardziej. Powiedziałem, że byłoby najlepiej, 

gdyby procedowano to łącznie.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Czy panowie senatorowie chcieliby zabrać głos w tej 
sprawie?

Pan senator zadał już pytanie.
Proszę państwa, myślę, że te sprawy są do siebie bardzo 

podobne nie tylko merytorycznie, ale i formalnie. Skoro 
stanęliśmy na stanowisku, że poczekamy na projekt ustawy 
dotyczącej bardzo podobnej sprawy – pan senator uznał 
nawet za zasadne, żeby połączyć je w jednej ustawie – to 
wydaje się, że powinniśmy również poczekać na przygoto-
wanie projektu ustawy dotyczącej tej drugiej sprawy i nie 
podejmować na razie ostatecznej decyzji co do tego, czy 
wystąpimy z własną inicjatywą ustawodawczą, czy nie.

Pan senator chciał zabrać głos.
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gdyż kryterium, które uprawnia do otrzymania takich świad-
czeń, to kwota 542 zł dla gospodarujących samotnie oraz 
456 zł na osobę w rodzinie. Petycja odnosi się też do art. 41 
ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że dana rodzina 
lub osoba może uzyskać taką pomoc również wtedy, gdy 
przekracza kryterium, ale jest to uzależnione od tego, czy 
ośrodek pomocy społecznej uzna sprawę umorzenia zaległo-
ści czynszowej za szczególnie uzasadniony przypadek.

Ponadto w opinii osób wnoszących petycję, ustalając 
kryteria dochodowe, które uprawniają do świadczeń rodzin-
nych, ustawodawca nie przewidział weryfikacji wydatków 
rodziny. Otóż nie bada się, czy rodzina wnosi bieżące opła-
ty za korzystanie z lokalu mieszkalnego oraz za dostawę 
mediów, jak również ile te wydatki wynoszą. Oznacza to, 
że rodzina, która ma dług, nie wnosi bieżących opłat, nie 
skorzystała z umorzenia czynszu i nie przekracza kryte-
rium dochodowego, będzie mogła otrzymać świadczenia 
rodzinne, tak samo jak ta rodzina, która też nie przekroczyła 
kryterium dochodowego, ale na bieżąco opłaca lokal i nie 
posiada długu czynszowego. W opinii stowarzyszenia przy-
znanie świadczeń rodzinnych jest całkowicie niezależne od 
tego, czy dana rodzina opłaca czynsz, czy nie, dlatego błęd-
ny jest również zarzut, że wyłączenie z dochodu rodziny 
przysporzeń majątkowych z tytułu umorzonych należności 
czynszowych spowoduje nierówne traktowanie osób ubie-
gających się o przyznanie świadczeń rodzinnych.

Dlatego też stowarzyszenie występujące z petycją wnosi 
o odstąpienie od wliczania umorzonych zaległości czynszo-
wych do dochodu dla świadczeń rodzinnych, co umożliwi 
rzeczywistą pomoc ubogim rodzinom. 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych określa warunki nabywania prawa do tych-
że świadczeń i zasady ich ustalania, przyznawania i wy-
płacania. Może powiem, tak tylko pokrótce, jakie są to 
świadczenia.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Pokrótce.)
Tak, krótko. Jeżeli chodzi o świadczenia rodzinne, to są 

to zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opie-
kuńcze i zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 

Ustawa w art. 3 definiuje pojęcia z zakresu świadczeń 
rodzinnych. Przy przyznawaniu prawa do świadczeń ro-
dzinnych do dochodu wliczane są przychody, które podle-
gają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone 
o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy od osób 
fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, które nie 
są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne. Do dochodu wliczane są rów-
nież deklarowane w oświadczeniu dochody z działalności 
opodatkowanej według przepisów o ryczałtowym podatku 
pomniejszone o należny podatek dochodowy i składki na 
ubezpieczenie zdrowotne, jak również inne dochody, które 
nie podlegają opodatkowaniu. Wymienię na przykład renty 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin. No, 
pozostałe inne dochody wymienione są we wspomnianym 
artykule. Dochód rodziny oznacza sumę dochodów człon-
ków rodziny.

Co do zasiłku rodzinnego to ustawa w art. 4–15 mówi, 
że przysługuje on, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty 574 zł, a jeżeli w rodzinie jest osoba 

W opinii autorów petycji zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami lokator znajdujący się w trudnej sytuacji ma-
terialnej, któremu gmina umorzyła zaległości czynszowe, 
traci uprawnienia do świadczeń rodzinnych z tego powodu, 
że przekroczył dozwolony dochód rodziny, gdyż do do-
chodu rodziny wliczana jest kwota umorzonych zaległości 
czynszowych.

Zdaniem stowarzyszenia umorzona kwota należności 
czynszowych nie jest dla rodziny realnym dochodem i w ża-
den sposób nie poprawia jej trudnej sytuacji materialnej. 
Wliczenie kwoty umorzenia do dochodu rodziny skutkuje 
utratą prawa do zasiłku rodzinnego i przysługujących do 
niego dodatków, a zatem powoduje znaczne pogorszenie 
sytuacji materialnej rodziny. Stowarzyszenie dodaje też, że 
osoby, które pobierają świadczenia rodzinne, otrzymane 
z tego tytułu środki przeznaczają na zaspokojenie najważ-
niejszych potrzeb życiowych. Tych rodzin często nie stać 
na opłacenie czynszu, a złożenie wniosku o umorzenie 
zaległości zapobiega eksmisji z lokalu. Stowarzyszenie 
dodaje też, że procedura umorzenia jest prawnie uregu-
lowana, a skorzystanie z tej procedury jest poprzedzone 
wnikliwą analizą sytuacji wnioskodawcy. Zaległości na-
jemców w opłatach czynszowych często spowodowane są 
obiektywnymi okolicznościami, nierzadko chorobą, niepeł-
nosprawnością czy też śmiercią głównego żywiciela.

Stowarzyszenie podkreśla również fakt, że gminy nie 
mają obowiązku umarzania zadłużenia z tytułu korzystania 
z lokalu mieszkalnego, gdyż gminę jako właściciela nieru-
chomości łączy z najemcą stosunek cywilnoprawny, który 
umożliwia dochodzenie zaległych roszczeń. Samorządy 
w drodze uchwał ustalają ogólne zasady, na podstawie któ-
rych podejmują decyzje w sprawach oddłużania najemcom 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmi-
ny. Warunkiem umorzenia jest złożenie wniosku, ale trzeba 
do niego dołączyć wiele zaświadczeń, które mówią o trud-
nej sytuacji materialnej danej rodziny. Są to na przykład 
zaświadczenia o wysokości dochodów, o uprawnieniach 
do świadczenia pielęgnacyjnego, do zasiłku rodzinnego, 
do świadczeń z pomocy społecznej czy też… Lista tych 
dokumentów nie jest katalogiem zamkniętym, może być 
ona przez organy gminy wydłużana bądź skracana. Ważną 
rolę odgrywa też tutaj wywiad środowiskowy, gdyż pomoc 
ze środków publicznych zawsze podlega kontroli.

W opinii stowarzyszenia umorzenie zaległości czyn-
szowych nie jest dochodem, który zasila budżet rodziny. 
Jak twierdzi stowarzyszenie, wliczenie kwoty umorzenia 
do dochodu jest fikcją, gdyż rodzina nie uzyskuje w ten 
sposób żadnych dodatkowych środków na swoje potrzeby, 
a lokatorzy ubiegający się o oddłużenie to często rodziny 
wielodzietne opiekujące się niepełnosprawnymi dzieć-
mi. Zadłużenie to spowodowane jest też uzyskiwaniem 
najniższych wynagrodzeń, niskich świadczeń emerytal-
nych i rentowych czy też świadczeń z pomocy społecznej. 
Rodziny te stoją przed wyborem, czy zabezpieczyć swoje 
podstawowe potrzeby takie jak żywność, leki i rehabilita-
cja, czy też opłacić czynsz.

Autorzy petycji podają też, że w związku z umorzeniem 
zaległości osobom tym odmawia się nie tylko prawa do 
świadczeń rodzinnych. Mają one również mniejszą szansę 
na otrzymanie pomocy z ośrodków pomocy społecznej, 
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Rady Ministrów, więc myślę, że proces legislacyjny roz-
pocznie się zaraz po akceptacji Rady Ministrów. Projekt 
ten wpisuje się także w exposé pani premier, wypełnia jej 
wolę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy Biuro Legislacyjne ma jakieś stanowisko w tej 

sprawie?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Teraz pan senator Paszkowski, potem pan senator 

Rulewski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam pytanie. Chciałbym przede wszystkim dopre-

cyzować tę informację w kontekście… Czy te umorzone 
kwoty zalicza się do przychodów podlegających opodat-
kowaniu?

(Główny Specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji 
w Biurze Komunikacji Społecznej Wanda Wójtowicz: Tak.)

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym?
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Tak?
(Główny Specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji 

w Biurze Komunikacji Społecznej Wanda Wójtowicz: 
Oczywiście, że tak.)

To ja mam takie pytanie: czy ten podatek jest naliczany 
rocznie, czy jest to jakaś określona kwota? Czy podatek 
od uzyskania przychodu w postaci takiego umorzenia jest 
zryczałtowany? Jak to jest liczone? Czy jest on naliczany, 
że tak powiem, w zeznaniu rocznym, czy też potrącenie 
ryczałtu następuje w momencie dokonania tej czynności?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Główny Specjalista 
w Dziale Petycji i Korespondencji 
w Biurze Komunikacji Społecznej 
w Kancelarii Senatu Wanda Wójtowicz:
Odbywa się to na zasadach ogólnych określonych 

w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Senator Bohdan Paszkowski:
No, zdaję sobie z tego sprawę, ja tylko głośno myślę. 

Takie umorzenia dotyczą czasami kwot rzędu kilku tysięcy 
albo i większych. Samorządy stosują oczywiście różne me-
tody, na przykład takie, że jeśli ktoś zapłaci 50%, to umarza 
się drugie 50%, ale i tak czasami są to bardzo duże kwoty. 
Jak rozumiem, później skutkuje to… W którym momencie 
zaczyna to rzutować na te przyszłe świadczenia rodzin-
ne? Bo jeśli dobrze rozumiem, to o umorzeniu decyduje, 
powiedzmy, prezydent czy ktoś tam i…. To świadczenie, 
świadczenie rodzinne, jest ustalane na jakiś okres. Tak? 

niepełnosprawna, to kwota ta nie może przekroczyć 664 zł. 
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków 
na utrzymanie dziecka. Jeżeli chodzi o wysokość tych zasił-
ków to miesięcznie wynoszą one… Jeżeli chodzi o dziecko 
do piątego roku życia, to jest to kwota 77 zł, od piątego do 
osiemnastego roku życia – 106 zł, a w przypadku dziecka 
od osiemnastego do dwudziestego czwartego roku życia – 
115 zł. Oprócz zasiłku przysługują jeszcze dodatki. Jest ich 
wiele, więc nie wiem, czy wymieniać je wszystkie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jest jeszcze kwestia związana z ustawą o podatku do-

chodowym od osób fizycznych, która reguluje sprawę opo-
datkowania osób fizycznych. Opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym podlegają wszystkiego rodzaju dochody 
z wyjątkiem dochodów wymienionych w ustawie jako 
zwolnione z podatku i tych, w przypadku których zaniecha-
no jego poboru na podstawie ordynacji podatkowej. Dodam 
jeszcze tylko jedno zdanie: katalog dochodów zwolnionych 
z podatku, który jest w tej ustawie zawarty w art. 21, nie 
zawiera umorzonych należności czynszowych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – jeszcze tylko 
dwa zdania – opracowało już projekt ustawy o zmianie usta-
wy o świadczeniach rodzinnych. Jest to projekt z 7 stycznia. 
Projekt ten ma na celu, aby rodzina, która otrzymuje…

(Głos z sali: Tego roku?)
Tak, z 7 stycznia bieżącego roku. Projekt ten ma na 

celu, aby rodzina, która otrzymuje zasiłek rodzinny wraz 
z dodatkami, w przypadku uzyskania przez jej członków 
dochodu przekraczającego kryteria dochodowe uprawnia-
jące do świadczeń rodzinnych, nie utraciła tych świadczeń 
i mogła je nadal otrzymywać. Projekt ten został skierowany 
do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji społecznych, 
które zakończyły się 6 lutego, ale nie będę o tym więcej 
mówiła, bo jest tutaj obecna pani minister, która też na 
pewno powie coś na ten temat. Dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję pani.
Czy pani minister chciałby się wypowiedzieć?
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Rzeczywiście, odpowiedzią na tę petycję i rozwiąza-

niem tej sprawy, która wiąże się z przekroczeniem docho-
du upoważniającego do korzystania z zasiłku rodzinnego 
i dodatków do tego zasiłku, jest projekt, który w czwartek 
zostanie przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Stałego 
Rady Ministrów. Jest to projekt typu złotówka za złotówkę. 
Jeśli ktoś przekroczy kryterium uprawniające do korzysta-
nia z zasiłku o symboliczną złotówkę, to otrzyma to świad-
czenie pomniejszone o tę właśnie symboliczną złotówkę. 
Projekt ten, jak już powiedziałam, jest już po konsultacjach, 
uzyskał akceptację wszystkich resortów, a w czwartek zo-
stanie przedstawiony na posiedzeniu Komitetu Stałego 
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skasowania. Tak? Pytanie jest takie: a co jeśli to prywatny 
właściciel umorzyłby zaległości danemu najemcy? Czy też 
obejmowałoby to taką sytuację?

(Senator Aleksander Świeykowski: A gdzie znajdziesz 
takiego?)

Ja umorzyłem, bo i tak by mi nie zapłacili.
(Wesołość na sali)
To jest śmieszne, ale przecież zdarzają się takie sytu-

acje. W ramach umowy cywilnej, umowy najmu, można 
wystąpić o umorzenie zaległości. Tak więc jest to różnico-
wanie uprawnień. To po pierwsze.

Drugie zagadnienie dotyczy faktu, że osoby, które są, 
jak same mówią, w trudnej sytuacji życiowej, prawdo-
podobnie – a nawet na pewno, choć może nie w pełnym 
zakresie – korzystają z dodatków mieszkaniowych, czy-
li z pomocy państwa, w przypadku której próg wynosi 
przeszło 1 tysiąc zł. Dodatki otrzymuje się wtedy, kiedy 
ma się uregulowany czynsz. Jeśli osobom tym umorzy się 
zaległości, to w gruncie rzeczy odzyskają one prawo do 
otrzymywania dodatków, czyli swego rodzaju premii. No, 
przepraszam, może nie premii, ale dodatkowego świadcze-
nia. I teraz osoby te wnoszą o to, żeby to umorzenie skut-
kowało dalszym otrzymywaniem świadczeń rodzinnych, 
w szczególności zasiłków rodzinnych.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Żeby ich nie 
stracić.)

Tak, żeby niczego nie stracić. I tutaj niestety moje wraż-
liwe serce staje dęba. Nie mógłbym się zgodzić na coś 
takiego, żeby z pomocy władz publicznych można było 
korzystać po wielokroć. Uważam, że prace nad tą petycją 
należy zakończyć ze skutkiem negatywnym. 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy pani minister chciałaby się jeszcze wypowiedzieć?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Elżbieta Seredyn:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Pozwolę sobie oddać głos dyrektorowi Podgórskiemu, 

który wyjaśni kwestie związane z naliczaniem tych umorzo-
nych należności czynszowych i opowie, jak to funkcjonuje 
w praktyce.

Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie 

dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, który 
rozpoczyna się 1 listopada każdego roku kalendarzowego. 
Przykładowo: obecny okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 
2014 r., więc bierzemy pod uwagę dochody z 2013 r. Jeżeli 
w 2013 r. danej osobie umorzono by czynsz, to byłby to 
jej dochód podlegający opodatkowaniu, który znalazłby 
się w zeznaniu, dajmy na to, PIT-37. Oczywiście dochód 

Kiedy dociera do nas informacja, że ktoś skorzystał z ta-
kiego umorzenia… Jak to wpływa na dotychczas pobierane 
świadczenie? Bo decyzja, jak rozumiem, została wydana 
na jakiś okres.

(Senator Aleksander Świeykowski: Zwraca za poprzedni 
okres…)

No, to jest dla mnie ważny temat, bo jeśli ktoś dostanie 
przysporzenie majątku w kwocie, przykładowo, 4–5 tysię-
cy zł, to znacznie wpłynie to na wysokość jego dochodu, 
i to w dłuższym okresie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Senator Jan Rulewski: Czyli 600 zł na osobę.)
To nie jest rozwiązanie. Pani minister wspomniała o me-

chanizmie złotówka za złotówkę, ale to w zasadzie nie 
rozwiązuje problemu. Mówię to w kontekście tej sprawy, 
bo w przypadku umorzeń te złotówki idą w tysiące. No, 
z reguły są to duże kwoty, tak że będzie to skutkowało… 
Jeżeli będzie taka zasada, że odbiera się świadczenia… No, 
być może jest tam jakiś próg, ale…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn: Tak…)

No ale to będzie skutkować, i to w dłuższym okresie. 
Interesuje mnie to, bo, jak rozumiem, raczej nie myślicie 
państwo o jakimś innym rozwiązaniu sprawy poruszonej 
w petycji. Uznajecie, że wszystko jest w porządku, bo bę-
dzie złotówka za złotówkę. No, jest to skądinąd słuszne.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Wypowie się jeszcze pan senator, a potem oddam głos 

pani minister.

Senator Jan Rulewski:
Właściwie chciałbym kontynuować ten wątek. Pani 

minister udzieliła pełnokrwistej odpowiedzi, ale to za-
gadnienie, o którym powiedział pan senator, ma znacznie 
szerszy zakres. Tu nie chodzi o jakąś drobną nadwyżkę, 
która czasem pozbawia kogoś różnego rodzaju świadczeń. 
Zresztą akurat w przypadku zasiłków rodzinnych prze-
widziano kiedyś zasadę, że jeśli przekroczy się ten próg 
nieznacznie, to świadczenie to przysługuje jeszcze przez 
bodajże pół roku czy przez rok.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn: W kwocie 77 zł.)

O, tak. A więc zasada złotówka za złotówkę już przez 
pewien okres działała.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej Elżbieta Seredyn: Ale tylko rok.)

Ale tylko rok. Niemniej jednak petycja sięga dalej, bo 
mówi o znacznie większych kwotach, przekraczających 
limit wspomnianych złotówek. To, co podniósł senator 
Paszkowski, to zupełnie inne zagadnienie.

Ja też chciałbym wrócić do zakresu petycji. Proszę pań-
stwa, pragnę zwrócić uwagę, że w petycji rozróżnia się 
pojęcie umorzenia zaległości wobec samorządów i wobec 
osób prywatnych. Takie rozróżnienie jest konstytucyjnie 
niedopuszczalne. Jeśli to samorząd wynajmowałby miesz-
kanie, to takie umorzenie mogłoby się kwalifikować do 
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Senator Jan Rulewski:
Jeszcze tylko jedno zdanie, tak żeby nie przedłużać. Pan 

dyrektor może mnie kontrolować. Otóż umorzenie nawet 
jakiejś wielkiej kwoty w gruncie rzeczy oddziaływałoby 
tylko na przyszły rok, a na następne lata już nie. Prawda?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Olgierd 
Podgórski: No tak.)

Czyli w gruncie rzeczy… Ustawa mówi, że jeśli prze-
kroczy się próg, to i tak otrzymuje się świadczenie, tak 
że nie wiem, jaka praktyczna korzyść wynikałaby z tego 
przywileju.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam jeszcze takie pytanie: a co jest celem tego świad-

czenia rodzinnego?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Seredyn: Zasiłek rodzinny.)
Ale na co jest on, ogólnie rzecz biorąc, przeznaczony? 

Na utrzymanie?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski:
Proszę państwa! Panowie Senatorzy!
No, jest wiele świadczeń rodzinnych. Zacznę od zasiłku 

rodzinnego. Zasiłek rodzinny, zgodnie z ustawą, dostaje się 
na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziec-
ka. Ale spójrzmy na przykład na dodatek wychowawczy, 
który jest dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Jest on pewną 
rekompensatą dochodów utraconych w związku z tym, 
że rodzic przebywa na urlopie wychowawczym. Trudno 
odpowiedzieć na pytanie pana senatora wprost, ponieważ 
każdy zasiłek ma nieco inny cel. Jest też dodatek z tytułu 
urodzenia dziecka, tak więc generalnie można powiedzieć, 
że służą one do pokrycia wydatków związanych z posia-
daniem dziecka.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dobrze.
Mam jeszcze takie pytanie: jaka część tych świadczeń 

rodzinnych jest przeznaczona na utrzymanie mieszkania? 
Czy jest to instrument służący do utrzymywania mieszka-
nia, czy nie?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski:
Zasiłki rodzinne przyznawane są rodzinom, które 

znajdują się w określonej sytuacji dochodowej i posiadają 
dzieci. Ich celem nie jest jednak pokrywanie wydatków 
związanych z należnościami czynszowymi. No, jeżeli ro-
dzina jest w trudnej sytuacji, to, jak mówił pan senator, jest 

ten dzieli się przez dwanaście miesięcy i przez liczbę osób 
w rodzinie, więc trudno mówić, że zawsze są to tysiące 
złotych. Po podzieleniu tego przez dwanaście miesięcy oraz 
liczbę osób w rodzinie daje to czasem kwoty sięgające nie 
tysięcy, tylko raczej setek czy dziesiątek złotych.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na jedną rzecz. 
Wyobraźmy sobie dwie rodziny znajdujące się w tak samo 
trudnej sytuacji materialnej. Jedna z tych rodzin płaci czynsz 
na bieżąco, natomiast druga tego czynszu nie płaci. Ta, któ-
ra płaci, ma de facto niższą kwotę na pozostałe wydatki. 
Rodzina, która czynszu nie płaci, licząc na to, że później go jej 
umorzą, ma de facto wyższy dochód, bo w całości rozdyspo-
nowuje go na inne cele, takie jak żywność czy zaspokojenie 
innych potrzeb. Czy rodzinę, której umorzyliśmy już zaległo-
ści czynszowe – ze środków publicznych przecież – mamy 
dodatkowo premiować prawem do świadczeń rodzinnych? 
W naszej opinii wydaje się to nieco bezzasadne. Dziękuję.

Senator Bohdan Paszkowski:
Pytanie uzupełniające. A na jaki okres przyznawane jest 

to świadczenie rodzinne?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej Elżbieta Seredyn: Na rok.)
(Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Olgierd Podgórski: 
Na okres zasiłkowy trwający dwanaście miesięcy.)

Rozumiem. A czy obowiązuje taki przepis, że w przy-
padku, kiedy… Sytuację dochodową ustala się wcześniej, 
ale obowiązuje chyba taki przepis, że jeśli sytuacja ta się 
zmienia, to trzeba powiadomić, że tak powiem, świadcze-
niodawcę – oczywiście jeżeli ma to wpływ na przyznanie 
świadczenia. Innymi słowy, czy osoba, której w trakcie roku 
zasiłkowego umorzono czynsz, jest zobowiązana do tego, 
żeby zgłosić tę zmianę sytuacji dochodowej, czy nie?

(Głos z sali: Nie.)
A dlaczego nie?

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Oczywiście ustawa o świadczeniach rodzinnych prze-

widuje zgłoszenie uzyskania i utraty dochodu, ale insty-
tucja ta ograniczona jest tylko do najważniejszych zmian 
w dochodzie, takich jak, przykładowo, utrata zatrudnienia 
bądź uzyskanie zatrudnienia, utrata zasiłku dla bezrobot-
nych bądź uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie 
działalności gospodarczej czy rezygnacja z tej działalności. 
Nie obejmuje ona każdej sytuacji, która wiąże się ze zmia-
ną dochodu. Sytuacja, o której mówimy, czyli umorzenie 
należności czynszowych, nie jest wpisana do katalogu do-
chodu uzyskanego, a więc taka osoba nie ma obowiązku 
na bieżąco o tym informować. Jeśli należności czynszowe 
zostaną umorzone przykładowo w roku 2015, to będzie to 
skutkowało dopiero w kolejnym okresie zasiłkowym, gdy 
osoba ta będzie się ponownie ubiegać o te świadczenia. Nie 
trzeba informować o tym na bieżąco. Dziękuję.
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ności wydatkowały pieniądze na realizację innych celów, 
a mieszkanie było na końcu. Ale są różne rodziny. Nie 
interpretowałbym tej sprawy tak jednoznacznie, że każdy, 
kto korzysta z tego instrumentu, to jakiś naciągacz.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
To jest przecież badane na poziomie samorządu. Ważna 

jest nawet ciągłość płacenia czynszu, bo przeważnie dzieje 
się to na takiej zasadzie, że ktoś płaci, a później następuje 
jakieś zdarzenie, które skutkuje utratą dochodów, i wtedy 
taka osoba płaci mniej. To się po prostu widzi, przynajmniej 
jeżeli chodzi o mieszkania komunalne. Z uwagi na to jestem 
przekonany, że te instrumenty, o których tutaj mówiliśmy… 
To dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla tych osób, 
które nie radzą sobie z opłacaniem mieszkania. A co ma do 
tego świadczenie rodzinne? W naszym państwie wszystko 
jest zrobione tak, że gdy ktoś skorzysta z jakiegoś umorze-
nia, od razu musi to skutkować odebraniem świadczenia, 
nawet jeśli nie jest ono wypłacane z kieszeni tej instytucji, 
która umorzyła płatność. Otóż moim zdaniem wcale nie 
musi tak być. W związku z tym powtarzam, że nie zga-
dzam się z senatorem Rulewskim, który zaprezentował 
tutaj dość, powiedziałbym, represyjny sposób myślenia, 
mówiąc, że kiedy ktoś dostanie dodatek mieszkaniowy, 
wszystko będzie już w porządku. Dodatek mieszkaniowy 
jest świadczeniem dla osób spełniających warunki zapisane 
w ustawie. Jeżeli danej osobie umorzono czynsz i spełnia 
ona warunki ustawowe, to ten dodatek się jej należy i tyle. 
No, jeżeli chcecie zmienić te kryteria, to można to zrobić, 
ale w formie ustawy, a nie na takiej zasadzie, jak mówiłem. 
W związku z tym uważam, że warto byłoby pochylić się 
jeszcze nad tą petycją, bo dla mnie nie jest to sprawa tak 
oczywista jak dla państwa.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy pan senator skończył?
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
To ja też się wypowiem, bo chyba zrozumiałem już 

tenor wypowiedzi pana senatora.
Proszę państwa, mnie się wydaje, że sprawa jest dosyć 

prosta. To jest kwestia zależności pomiędzy świadczeniami 
rodzinnymi a dochodem.

(Senator Jan Rulewski: Oczywiście.)
Ta petycja właściwie mogłaby dotyczyć szerszego za-

kresu spraw, a nie tylko świadczeń rodzinnych. Można 
by postawić pytanie o inne świadczenia pomocowe, so-
cjalne, które uzależnione są od dochodu w rodzinie, nie 
tylko o świadczenia rodzinne. Pytanie to jest takie: czy do 
dochodu, od którego zależą jakieś tam świadczenia – w tym 
przypadku w petycji jest mowa o świadczeniach rodzinnych 
– należy wliczać umorzenie czynszu przez gminę?

Sprawa byłaby dla mnie zupełnie jasna, gdyby nie jeden 
aspekt, który nie został tu poruszony. No, pojawił się może 
w jednej wypowiedzi, chociaż słabo zaakcentowany. Otóż 
o tym, czy ktoś jest zdolny do płacenia czynszu, czy nie… 
Bo rozumiem, że skoro należność została umorzona, to 
znaczy, że gmina uznała, że sytuacja rzeczywiście to uza-
sadniała. Ale już moment, w którym zaprzestaje się płacenia 
czynszu, zależy od uznania tego, kto miał go płacić. To ta 
osoba czy też rodzina sama decyduje o tym, czy zaprzestanie 

jeszcze dodatek mieszkaniowy, który wypłaca się w tym 
właśnie celu, żeby pomóc rodzinie w uregulowaniu tych 
należności. Z kolei zasiłki rodzinne związane są z utrzy-
maniem dziecka. Dziękuję.

Senator Bohdan Paszkowski:
Kontynuując to pytanie, chciałbym się dowiedzieć, 

jaki wpływ na świadczenie rodzinne ma według państwa 
umorzenie należności mieszkaniowych, skoro celem tego 
świadczenia nie jest utrzymanie mieszkania. No, taka jest 
państwa logika. Pytam o to, bo skoro to świadczenie ma 
określony zakres przedmiotowy, to… Jeżeli ktoś uzyskuje 
przysporzenie majątku związane z jakimś innym celem, na 
przykład celem mieszkaniowym, to jedno z drugim nie ma 
związku – przynajmniej według tej logiki, którą państwo 
zaprezentowaliście.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Polityki Rodzinnej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
Olgierd Podgórski:
Odpowiem bardzo krótko. Prawo do świadczeń ro-

dzinnych ustalane jest w oparciu o dochód rodziny, więc 
jeżeli danej rodzinie zdarzy się takie przysporzenie ma-
jątku, jeżeli otrzyma ona dodatkowy dochód – bo jest to 
dochód – to dochód ten powinien zostać wzięty pod uwagę 
przy ustalaniu prawa do tych świadczeń. W przeciwnym 
bowiem przypadku doprowadzimy do takiej sytuacji, że 
podwójnie premiowane będą te rodziny, które nie wnoszą 
opłat za czynsz, kosztem tych, które również znajdują się 
w trudnej sytuacji dochodowej, ale się z tej powinności 
wywiązują. Dziękuję.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja nie zgadzam się z senatorem Rulewskim i z tego 

też powodu kierowałem do pana te pytania. W naszym 
systemie prawnym są jakieś dziwne rozwiązania. No, 
w tym wypadku chodzi o świadczenie przyznawane przez 
władze rządowe, ale ograniczę się do samorządu. Otóż 
chodzi o to, że gdy samorząd umarza jakąś należność, ma 
to skutkować zmniejszeniem lub odebraniem przyznanych 
świadczeń. Ja uważam, że ta petycja ma sens. Nie chcę 
jeszcze rozstrzygać, w jakiej formie powinniśmy ją, że tak 
powiem, zmaterializować, jeżeli chodzi o konkretne prze-
pisy, niemniej jednak nie zgadzam się z poglądem, że taka 
osoba dostaje jakąś premię, bo będzie miała świadczenie, 
a dodatkowo będzie mogła korzystać z dodatku mieszka-
niowego. Przecież to są różne rzeczy. Myślenie, że jest to 
premiowanie osób, które nie płacą czynszu, bo tak sobie 
wykalkulowały, moim zdaniem nie w pełni odzwierciedla 
sytuację faktyczną. Owszem, jest taka kategoria osób, ja 
sam się z nimi stykałem, ale ich zachowanie nierzadko 
skutkowało tym, że samorządy im tych należności nie 
umarzały, chociażby z uwagi na to, że osoby te posiadały 
jakieś dochody, ale w ogóle nie płaciły za mieszkanie, bo 
uznały, że im się ono należy, lub miały odmienną, że tak 
powiem, hierarchię potrzeb bytowych i w pierwszej kolej-
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Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.
Rozumiem tę opinię i nawet zgadzam się z panem 

przewodniczącym, tylko że są też skrajne sytuacje, kiedy 
w pięcioosobowej rodzinie, w której małżeństwo ma troje 
dzieci, ginie ojciec będący jej jednym żywicielem. I co 
zrobić w takim przypadku?

Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Senatorze, jest to chyba podstawa do innego ro-
dzaju świadczeń.

(Senator Robert Mamątow: A co jeśli taka rodzina wy-
stąpi o umorzenie czynszu?)

Wtedy prawdopodobnie szansa na takie umorzenie 
w dużym stopniu się zwiększy, ale to jest inna sprawa.

Czy pan senator chciałby jeszcze coś dodać?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie.)
Panowie Senatorowie, mamy zatem do wyboru albo 

głosowanie za tym, żeby podjąć inicjatywę legislacyjną 
zmierzającą do podtrzymania i realizacji tej petycji, albo za 
tym, żeby nie podejmować inicjatywy w tej sprawie.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:

Była tutaj mowa o pewnym zobiektywizowaniu tych 
przepisów. Mam takie spostrzeżenie, że w zasadzie jest to 
kwestia prawa podatkowego i klasyfikacji przychodów – 
tego, co uznajemy za przychód. Może warto by było zrobić 
pewne rozeznanie. Mamy tutaj petycję dotyczącą umorze-
nia należności czynszowych, ale być może w przypadku 
innych umorzeń dopuszczanych przez władze publiczne 
nie traktuje się tego jako przychodu podlegającego opo-
datkowaniu. Być może z takiej informacji wyniknęłoby, że 
w systemie jest jakaś nieracjonalna luka. Może powinniśmy 
to uzupełnić?

Przewodniczący Michał Seweryński:

No tak, Panie Senatorze, ale wtedy wyjdziemy poza 
obszar tej petycji.

(Senator Bohdan Paszkowski: Nie, nie, wtedy…)
Chodzi panu zapewne, jeśli dobrze zrozumiałem, o to, 

żeby tej kwoty w ogóle nie wliczać do dochodu – także dla 
celów podatkowych, a nie tylko dla celów związanych ze 
świadczeniami rodzinnymi.

Senator Bohdan Paszkowski:

Do czego zmierzam? Otóż być może w tym samym 
obszarze, który rzutuje na świadczenia rodzinne, system 
podatkowy przewiduje inną klasyfikację różnego rodzaju 
umorzeń. Poznamy, że jest to nieracjonalne, jeśli na przy-
kład okaże się, że umorzenia z jednego tytułu nie wpływają 
na świadczenia rodzinne, a inne umorzenia, chociażby te 

płacić, czy zaciśnie zęby i będzie płacić dalej. Osoba, która 
zaprzestanie płacić, liczy na to, że może przekona władze 
gminy, żeby jej tę należność umorzono, ale ta, która płacić 
nie zaprzestała, tylko zacisnęła zęby i za cenę daleko idą-
cych wyrzeczeń płaci nadal, nigdy nie będzie mogła pójść 
do urzędu gminy i powiedzieć: przepraszam, ale myśmy 
byli w podobnej sytuacji jak rodzina A, której umorzyliście 
należności, tylko że my o to nie wystąpiliśmy i – ze wstydu 
albo z poczucia praworządności – płaciliśmy nadal.

Wobec tego gdybyśmy poszli o krok dalej i powiedzieli, 
że umorzona należność nie wlicza się do dochodu… Chodzi 
przecież, co tu dużo mówić, o biedaków, o osoby, które są 
w bardzo złej sytuacji materialnej i które znalazły uznanie 
w oczach władz gminy. Rozumiem wypowiedź pana se-
natora Paszkowskiego. Po co jeszcze raz karać tych ludzi, 
odbierając im jakieś świadczenia?

To, co przeszkadza mi jednak w zajęciu takiego stano-
wiska, to właśnie to, że zależy to od uznania lokatora. Kto 
uzna, że już nie wytrzyma, ten przestaje płacić, zmniejsza 
w ten sposób wydatki związane z mieszkaniem i może 
przeznaczyć więcej pieniędzy na swoje utrzymanie, licząc 
na to, że może uda mu się uzyskać umorzenie. A ten, kto 
płaci nadal, nawet jeśli ma taką samą czy porównywalną 
sytuację materialną, jest w gorszym położeniu. Wydaje 
się, że jest to główny powód, dla którego trudno byłoby 
pójść w kierunku proponowanym w tej petycji, to znaczy 
w kierunku ustawy mówiącej, że do dochodu nie wlicza się 
czynszu umorzonego przez gminę osobom, które o to wnio-
sły. Dzięki temu nadal miałyby one odpowiednio mniejszy 
dochód i większą szansę na świadczenia rodzinne.

Jeśli chodzi o to, co powiedziała pani minister à pro-
pos mechanizmu złotówka za złotówką, to uważam to za 
zabieg czysto kosmetyczny, dlatego że nie będzie to mieć 
wielkiego wpływu na te świadczenia, zwłaszcza że w skali 
roku, jak słusznie powiedział pan senator Rulewski, takie 
umorzenie może sięgać kilku tysięcy. W takiej sytuacji 
nie starczyłoby tych złotówek do odliczenia, nic by z tego 
zasiłku rodzinnego nie zostało.

Niemniej jednak ja również miałbym duże opory co 
do tego, żeby pójść w kierunku zaproponowanym w tej 
petycji. Gdyby chodziło o coś innego, mianowicie o to, 
żeby tego typu umorzeń w ogóle nie wliczać do docho-
du dla wszystkich innych świadczeń, moje obawy byłyby 
podobne. Jak powiedziałem, o tym, czy ktoś uzyska umo-
rzenie czynszu, czy nie, decyduje właściwie takie trochę 
hazardowe podejście do tych spraw. Zależy to od inicjatywy 
rodziny, która uznaje, że więcej płacić nie będzie, i po-
tem zabiega o umorzenie. To nie jest zobiektywizowane. 
Gdybyśmy podeszli do tego od tej strony, że do pewnego 
stopnia każdemu powinno się umarzać zaległe należności, 
byłoby jasne, że skoro wszyscy odnoszą w tym zakresie 
korzyść, to ta umorzona część należności nie musi wliczać 
się do dochodu. I za tym moglibyśmy śmiało optować. 
Jeśli zaoferowalibyśmy tym ludziom takie umorzenie, to 
nie powinniśmy wliczać go do dochodu, bo rzeczywiście 
nie byłby to żaden realny dochód. Prawda?

No więc tyle miałem do powiedzenia, a teraz czekam 
na wnioski panów senatorów.

Pan senator jeszcze się nie wypowiadał, więc proszę 
bardzo.
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Senatorze, uważam, że może pan sformułować to 

pytanie na piśmie. Przekażemy je do Biura Legislacyjnego, 
które w porozumieniu z Biurem Komunikacji Społecznej 
się do tego ustosunkuje, i wtedy podejmiemy ostateczną 
decyzję w tej sprawie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jasne.
Czy panowie senatorowie mają w tej sprawie inne 

zdanie?
Skoro nie, to zamykam ten punkt.
Przechodzimy do ostatniego punktu, to jest do rozpa-

trzenia petycji dotyczącej zmiany zasad podziału dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego.

Dziękuję, Pani Minister.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panowie Senatorowie, kontynuujemy.
Chciałbym tylko przypomnieć, że uwaga pana senatora 

Mamątowa jest dla nas istotna i że nie będziemy znowu 
czekać tylu miesięcy, bo czekamy już od sierpnia. Jeżeli 
nie dostaniemy informacji, że jest już projekt ustawy, która 
nas interesuje, to podejmiemy decyzje dotyczące własnej 
inicjatywy ustawodawczej.

(Senator Aleksander Świeykowski: To dotyczy tej pety-
cji czy tej poprzedniej?)

Tych dwóch pierwszych. To jest prostsza sprawa.
(Senator Aleksander Świeykowski: No ale popadamy 

w pewną sprzeczność, bo padł wniosek, żeby połączyć obie 
ustawy, a okazuje się, że jedna z nich już w czwartek będzie 
rozpatrywana na posiedzeniu Rady Ministrów…

(Głosy z sali: Nie, nie, ta trzecia.)
(Senator Jan Rulewski: Złotówka za złotówkę.)
(Senator Aleksander Świeykowski: Ach, no tak.)
Sprawa jest jasna.
Proszę państwa, przechodzimy do czwartej i ostatniej 

petycji, która została napisana przez trzech przewodniczą-
cych rad miejskich.

Biuro Komunikacji Społecznej prosimy o zwięzłość. 
Nie trzeba czytać całości, bo my to wszystko już czytaliśmy. 
Chodzi o to, żeby powiedzieć, czego ta petycja z grub-
sza dotyczy, jakie jest jej uzasadnienie i jaka jest państwa 
konkluzja.

Bardzo proszę.

Główny Specjalista 
w Dziale Petycji i Korespondencji 
w Biurze Komunikacji Społecznej 
w Kancelarii Senatu Marzena Krysiak:
Marzena Krysiak, Biuro Komunikacji Społecznej.
Jest to petycja zbiorowa, wniesiona, tak jak mówił pan 

przewodniczący, przez przewodniczących rad miejskich 
z Gorzowa Śląskiego oraz Kłobucka, a także przez prze-
wodniczącego rady gminy z Gierałtowic.

Zdaniem autorów petycji obecny sposób podziału do-
chodów jednostek samorządu terytorialnego jest niesprawie-
dliwy i budzi poczucie krzywdy lokalnych społeczności.

mieszkaniowe, w ten sposób skutkują. Mnie chodzi o coś 
takiego. W tej chwili nie wiem, czy coś takiego istnieje, 
ale być może warto by było uzupełnić naszą wiedzę po to, 
żeby podjąć… Musimy mieć pewność, że nasza decyzja 
jest słuszna. Być może istniejący system jest racjonalny, 
chociaż… Chodzi tutaj o to, że system podatkowy wpły-
wa na przyznanie, nieprzyznanie czy też zmniejszenie 
świadczenia rodzinnego, bo przychód jest definiowany 
tak, a nie inaczej.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy w związku z tym chciałby pan senator zapytać o to 

Biuro Legislacyjne?
(Senator Bohdan Paszkowski: Jeżeli Biuro Legislacyjne 

jest przygotowane, to tak.)
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Z tej petycji może wynikać jeszcze jedna ewentual-

ność. Załóżmy, że ktoś nie otrzymuje zasiłków i świadczeń 
rodzinnych, bo przekracza próg o 100 zł, i wobec tego 
nie płaci czynszu, ale potem uzyskuje umorzenie i w ten 
sposób zyskuje prawa do świadczeń rodzinnych, do zasiłku 
rodzinnego. Jak powiedział pan przewodniczący, można 
tutaj prowadzić różnego rodzaju gry, a odpowiedzialne 
za to władze publiczne nie mają możliwości weryfikacji 
intencji czy też sytuacji tych osób.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Nie mówiłem o grze, tylko o pewnym obiektywnym 

fakcie. No, jeśli komuś zwiększyły się dochody ze względu 
na to, że do przychodu doliczono mu umorzenie czynszu, 
to po prostu nie spełnia on wtedy warunków do uzyskania 
świadczeń.

Krótko mówiąc, pan senator Paszkowski chciałby zgło-
sić pewien konkretny wniosek. Ja widzę w tej chwili dwie 
możliwości. Albo głosujemy za podjęciem inicjatywy w tej 
dziedzinie, albo nie. Ale jeżeli ktoś uważa, że potrzebne jest 
jeszcze wyjaśnienie jakieś kwestii, to proszę sformułować 
pytanie. I wobec tego odroczymy to głosowanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Chciałbym wyjaśnienia kwestii dotyczącej tego, czy 

innego rodzaju umorzenia dokonywane przez władze pu-
bliczne… Można na przykład umorzyć komuś podatek. Czy 
to rzutuje na świadczenia rodzinne, czy nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie? Na pewno?
(Przewodniczący Michał Seweryński: Czy pytanie jest 

jasne?)
(Główny Specjalista w Dziale Petycji i Korespondencji 

w Biurze Komunikacji Społecznej w Kancelarii Senatu 
Wanda Wójtowicz: Nie umiem odpowiedzieć, nie mam na 
ten temat wiedzy.)

No ale chodzi o to, żeby to wyjaśnić.
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udziału we wpływach z podatku PIT są uzależnione od 
dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na 
ich obszarze.

Zdaniem Ministerstwa Finansów wszelkie zmiany 
w systemie finansowania jednostek samorządu terytorial-
nego, w tym poszerzenie przyznanych im źródeł dochodów, 
powinny być konsekwencją zmian zakresu zadań i kompe-
tencji jednostek samorządu terytorialnego. Katalog zadań 
i kompetencji został opisany w informacji, a zatem nie będę 
go tutaj przedstawiać.

Pani minister w odniesieniu do postawionego w in-
terpelacji pytania o możliwość zapewnienia jednostkom 
samorządu terytorialnego udziałów w dochodach z VAT, 
chociażby na poziomie rekompensującym wydatki na 
zapłacenie VAT z tytułu inwestycji lokalnych, zwróciła 
uwagę na konstrukcję VAT, a zatem jego wielofazowość, 
potrącalność, opodatkowanie stawką zerową, zwroty oraz 
to, że będąc podatkiem pośrednim, faktycznie obciąża 
on finalną konsumpcję. Bezpośrednie ustalenie udziału 
jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z VAT 
nie jest, zdaniem pani minister, możliwe. Poza tym jest 
to źródło dochodów budżetu państwa, które daje moż-
liwość finansowania szeregu koniecznych wydatków, 
związanych na przykład z płatnościami składek do Unii 
Europejskiej. W przypadku zakupu towarów i usług, 
w tym w ramach inwestycji związanych ze sprzedażą 
opodatkowaną, jednostki samorządu terytorialnego mogą 
realizować systemowy zwrot VAT na zasadach ogól-
nych, tak samo jak wszyscy podatnicy, ale Ministerstwo 
Finansów nie przewiduje wprowadzenia odrębnego me-
chanizmu zwrotu VAT zapłaconego przez jednostki sa-
morządu terytorialnego z tytułu prowadzonych przez 
nie inwestycji.

W swoich rekomendacjach Biuro Komunikacji 
Społecznej zawiera następujące wnioski. Otóż system 
finansowania samorządu terytorialnego musi być wkom-
ponowany w system finansowania państwa i dostosowany 
do szeregu czynników, takich jak ustrój, liczba mieszkań-
ców, podział terytorialny czy system podatków i danin 
publicznych.

Obowiązujący w Polsce system dochodów JST jest 
określony ustawowo i ściśle związany, jak już wcześniej 
mówiłam, z charakterem zadań realizowanych przez te jed-
nostki. Zdaniem strony rządowej wszelkie zmiany w syste-
mie, w tym rozszerzenie przyznanych już wcześniej źródeł 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego, powinny 
być konsekwencją rozszerzenia zakresu zadań i kompe-
tencji poszczególnych jednostek.

Jeśli chodzi o VAT, to należy zauważyć, że konstrukcja 
systemu VAT w krajach Unii Europejskiej podlega ścisłej 
harmonizacji, a przepisy polskiego prawa podatkowego 
muszą pozostawać w zgodzie z unijnymi. Mechanizm re-
kompensat wydatków na zapłatę VAT z tytułu inwestycji 
lokalnych realizowanych przez samorządy nie mógłby 
funkcjonować w ramach systemu rozliczeń VAT, gdyż nie 
przewiduje tego dyrektywa.

Mając na uwadze zaprezentowane informacje, Biuro 
Komunikacji Społecznej pozostawia komisji podjęcie decy-
zji dotyczącej prac legislacyjnych postulowanych w petycji. 
To tyle, w największym skrócie.

W uzasadnieniu przedstawiają oni procentowy udział 
jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z po-
datków państwowych i proponują zmianę zasad tego po-
działu. Przywołują oni fakt, że aktualny udział jednostek 
samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, czyli PIT, wynosi łącznie około 51,19%, 
a w przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, 
czyli CIT, jest to łącznie 22,86%.

Autorzy petycji uważają także, że jednostki samorządu 
terytorialnego powinny partycypować w podziale podat-
ku od towarów i usług, przynajmniej na poziomie, któ-
ry rekompensowałby samorządom wydatki na opłacenie 
tego podatku z tytułu realizowanych inwestycji gminnych, 
powiatowych czy wojewódzkich, czyli na poziomie 23% 
wartości inwestycji.

Obecnie obowiązujący system podziału środków fi-
nansowych godzi ich zdaniem w ideę samorządności. 
Domagają się oni wprowadzenia zmian ustawowych ma-
jących na celu zwiększenie dochodów jednostek samorzą-
du terytorialnego, w szczególności dochodów powiatów 
ziemskich, których często nie stać na zapewnienie wkładu 
własnego niezbędnego do ubiegania się o dofinansowanie 
z funduszy Unii Europejskiej. Wyrażają oni także obawę, 
że w latach 2014–2020 wielu gminom i powiatom groziła 
będzie bezczynność w aplikowaniu o środki unijne, właśnie 
z powodu braku wkładu własnego.

Pokrótce przyjrzyjmy się jeszcze stanowi prawnemu. 
Trzeba tutaj przywołać art. 167 konstytucji, który stano-
wi, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się 
udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypa-
dających im zadań. Do dochodów JST zaliczamy dochody 
własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu pań-
stwa. Źródła dochodów określone są w ustawie, a wszelkie 
zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samo-
rządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmia-
nami w podziale dochodów publicznych. Należy przywo-
łać tutaj jeszcze ustawę o finansach publicznych, która 
w art. 3 stanowi, że finanse publiczne obejmują procesy 
związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich 
rozdysponowaniem, a także ustawę o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, która określa źródła dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustala-
nia i gromadzenia tych dochodów, jak również ustalania 
i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych 
z budżetu państwa.

Przygotowując tę informację, zamieściłam w niej 
odpowiedź Hanny Majszczyk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów, na interpelację poselską 
w sprawie finansowania jednostek samorządu terytorialne-
go. Ta odpowiedź pochodzi z 2 października 2014 r., więc 
jest dosyć świeża. Pani minister podkreśliła, że obowiązu-
jący system redystrybucji dochodów z podatku PIT i CIT, 
które stanowią dochód budżetu państwa, w przypadku 
udziałów w PIT skonstruowany został z uwzględnieniem 
miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku udziałów 
w CIT – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. 
Dochody samorządów z tytułu udziałów we pływach z po-
datku CIT podlegają redystrybucji na poziomie urzędów 
skarbowych, a zatem blisko źródła ich wytworzenia. Z ko-
lei dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy chce pan odpowiedzieć?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansów Samorządu Terytorialnego 
w Ministerstwie Finansów 
Mirosław Stańczyk:
Jednostki samorządu terytorialnego, które dokonują 

pewnych zakupów czy też prowadzą inwestycje i są podat-
nikami VAT, mogą korzystać z odliczeń podatku na zasa-
dach ogólnych, tak jak inni podatnicy, którzy uczestniczą 
w obrocie gospodarczym. Jeżeli jednak projekt realizowany 
jest ze środków unijnych, a VAT nie może być odliczo-
ny na zasadach ogólnych, to jest on naliczany jako koszt 
kwalifikowany.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, zanim będziemy dalej procedować, 

chciałbym zwrócić uwagę na to, że w materiałach dotyczą-
cych sprawy, którą rozpatrujemy, znajduje się informacja, 
że przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępo-
wanie będące wynikiem połączonych wniosków złożonych 
przez jedenaście – tyle ich naliczyłem – rad powiatowych 
z różnych miejscowości naszego kraju, z różnych powia-
tów. We wnioskach tych kwestionuje się kwestie związane 
z wykonywaniem ustawy o dochodach jednostek samorzą-
du terytorialnego, a konkretnie zgodność tej ustawy z kon-
stytucją. Wszystkie te wnioski zostały połączone w jedną 
sprawę zbiorczą, ponieważ, jak możemy się domyślać, mają 
one ten sam tenor. Sprawa ma sygnaturę K 33/14, czyli są 
to wnioski z roku ubiegłego.

Wobec tego mam propozycję, żebyśmy już dłużej tej 
sprawy nie dyskutowali. Proponuję to z dwóch powodów. 
Przede wszystkim dlatego, że tenor tej petycji jest określony 
bardzo ogólnikowo. Konkretne jest tylko jedno, to znaczy 
oczekiwanie dwudziestotrzyprocentowego udziału w do-
chodach z VAT. Zakwestionowanie stóp udziału w pozosta-
łych podatkach jest ogólnikowe. Nie zostało powiedziane, 
w jakim stopniu udziały te miałyby zostać zmienione. I to 
jest pierwszy powód.

Drugi powód, ważniejszy, to właśnie to, że ta spra-
wa jest w Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał będzie 
musiał rozstrzygnąć, czy ustawa o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego jest zgodna z konstytucją, czy 
nie, czyli tym samym wypowiedzieć się co do tego, czy 
z konstytucją zgodne jest żądanie petentów. Dlatego wno-
siłbym, żebyśmy nie rozpatrywali dalej tej sprawy, żeby-
śmy zawiesili uchwałę do momentu wydania orzeczenia 
przez Trybunał Konstytucyjny. Sprawa jest z ubiegłego 
roku, więc można oczekiwać, że w najbliższym czasie 
orzeczenie to zostanie wydane.

Czy panowie senatorowie chcieliby coś powiedzieć 
w sprawie tych propozycji?

Skoro nie, to postanawiamy, że nie będziemy kontynu-
ować tych prac. Sprawa jest w Trybunale Konstytucyjnym, 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy przedstawiciel Ministerstwa Finansów chciałby 

zabrać głos?
Proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Finansów Samorządu Terytorialnego 
w Ministerstwie Finansów 
Mirosław Stańczyk:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Przed chwilą w prezentacji przedstawione zostało sta-

nowisko ministra finansów, w związku z tym nie będę tych 
kwestii powtarzał. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na dwa 
elementy. Otóż autorzy petycji zwracają uwagę, że podział 
dochodów z tytułu wpływów z podatku PIT i CIT jest nie-
właściwy. No, nie można zgodzić się z tym stanowiskiem. 
Podział podatku PIT uzależniony jest od miejsca zamiesz-
kania podatnika, więc dochody trafiają do tych gmin, po-
wiatów i województw, gdzie zamieszkują podatnicy. Jeżeli 
zaś chodzi o udział we wpływach z podatku CIT, to jest 
on rozdzielany według miejsca prowadzenia działalności.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam, 
Panie Dyrektorze, ale my to wiemy. Istota rzeczy jest taka, 
że oni nie protestują przeciwko rozdzielaniu czy łączeniu 
czegokolwiek, tylko przeciwko temu, że płacą za dużo.)

(Senator Jan Rulewski: Dostają za mało i chcą więcej.)
(Przewodniczący Michał Seweryński: Chodzi o to, że 

chcą mieć w tym większy udział. Czy ma pan coś do do-
dania w tej sprawie?)

Nie. Mogę tylko potwierdzić konkluzję, która została 
tutaj zaprezentowana. Zmiana w podziale dochodów może 
nastąpić tylko wtedy, gdy nastąpi zmiana zakresu zadań 
realizowanych przez samorząd.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

Padła tutaj sugestia, że… Tych postulatów jest wiele 
i rzeczywiście trudno się w tym zorientować, ale pojawiła 
się też jedna nowa sugestia. Autorzy petycji domagają się 
mianowicie partycypacji w zyskach z VAT, dowodząc, że są 
wszakże płatnikami tego podatku. Jest to o tyle ważne, że 
w strukturze czy też w piramidzie wpływów budżetowych 
dochody z VAT i akcyzy stanowią, o ile pamiętam, 40% 
dochodów budżetu państwa w ogóle. To po pierwsze. Po 
drugie, płatnicy tego podatku podlegają też samorządom. 
Przede wszystkim jednak przedstawiają oni argument, że 
nie mogą odpisywać VAT od inwestycji. No, od inwestycji, 
zdaje się, mogą, ale od innych otrzymywanych świadczeń 
już nie. W związku z tym pytanie jest takie: czy nie można 
by jednak wprowadzić odpisu VAT?
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Przypominam panom senatorom, że jutro spotykamy 
się o godzinie 8.30.

(Senator Aleksander Świeykowski: Mamy dużo spraw 
do omówienia?)

(Senator Jan Rulewski: Dużo małych spraw.)
Trzy sprawy.
Bardzo dziękuję wszystkim za obecność.

wobec czego i tak będziemy musieli zastosować się do 
jego orzeczenia. W zależności od tego, czy po tym wyroku 
petenci podtrzymają swoją petycję, czy nie, zadecydujemy, 
czy będziemy dalej procedować.

Jeżeli zgadzają się panowie na takie stanowisko 
w sprawie punktu czwartego, to zamykam dzisiejsze po-
siedzenie.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 50)
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