
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Łyczaka 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 5 pkt 1a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

w sytuacji, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci 

małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-

rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje. 

Wyłączenie takie powoduje, że nawet w sytuacji, gdy opiekun spełnia ustawowe warunki do uzyskania 

świadczenia pielęgnacyjnego, nie ma możliwości dokonania wyboru, z którego świadczenia będzie korzystał. 

Zwracam się do Pani Minister z pytaniem, czy rozważana jest zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

stwarzająca możliwość dokonania wyboru korzystniejszego świadczenia w przypadku zbiegu uprawnienia do 

świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń emerytalno-rentowych. 

W obecnym stanie prawnym mamy do czynienia z dysproporcją w wysokości świadczeń dla opiekunów 

osób niepełnosprawnych ze względu na uprawnienie, z którego opiekunowie korzystają – wcześniejsza 

emerytura EWK lub świadczenie pielęgnacyjne – choć obowiązki opiekuńcze i wydatki z tym związane 

pozostają te same. 

Rodzice po 20 lub 25 latach ciężkiej pracy udają się na wcześniejszą emeryturę celem podjęcia osobistej 

opieki nad dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi, tak aby nie odsyłać ich do specjalistycznych ośrodków. 

Konsekwencją powyższych ograniczeń, jakie stwarza w tym zakresie dotychczasowe prawo, jest jeszcze 

znaczne zagrożenie niedostatkiem i wykluczeniem części rodzin, które, mając pod opieką osobę 

niepełnosprawną, są szczególnie – w świetle danych GUS – narażone na życie w biedzie. Możliwość wyboru 

korzystniejszego finansowo świadczenia w wielu przypadkach pozwalałaby łagodzić ryzyko popadnięcia  

w ubóstwo przez osoby sprawujące długoletnią opiekę nad potomstwem z niepełnosprawnością. 

Obecnie mamy sytuację, w której różne kategorie opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, mające zbliżone potrzeby, są przydzielone do różnych segmentów pomocy, co niezasadnie 

różnicuje ich status. 

Nadal nie jest też rozwiązana sytuacja osób, które pobierają tzw. emerytury EWK, czyli emerytury 

przyznane ze względu na opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Te osoby, zgodnie z dzisiejszymi 

rozwiązaniami, nie mogą pobierać świadczeń pielęgnacyjnych, czyli muszą pozostawać na emeryturze. Aby 

mogły skorzystać z większego świadczenia, jako że zajmują się takimi samymi osobami, należałoby 

wprowadzić regulację pozwalającą albo zawiesić, albo łączyć emeryturę. 

Czy ministerstwo podejmie działania w tym kierunku? Jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie można 

oczekiwać zmian w obowiązujących przepisach? 

Według informacji ministerstwa ze stycznia 2016 r. został powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, 

którego zadaniem miała być analiza dotychczasowych rozwiązań w obszarze dotyczącym opiekunów osób 

niepełnosprawnych oraz przygotowanie odpowiednich zmian legislacyjnych. Czy zatem wskazany zespół 

przeprowadził analizę i czy deklarowane zmiany legislacyjne zostaną wcielone w życie? 

Józef Łyczak 

 


