
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

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

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura senatorskiego zwróciła się o pomoc prawną pani K. C. (…), mająca 59 lat, która od 29 

lat opiekuje się całodobowo córką niezdolną do samodzielnej egzystencji, głęboko upośledzoną (znaczny 

stopień niepełnosprawności). Jest także jej opiekunem prawnym (całkowite ubezwłasnowolnienie). 

Sama pani K. C. jest inwalidką III grupy, ma przyznane na stałe prawo do renty. Mogłaby podjąć pracę, 

ale z niego zrezygnowała z uwagi na opiekę nad córką (córka nie może być przyjęta ani na warsztaty terapii 

zajęciowej, ani do środowiskowego domu samopomocy, gdyż wymaga opieki typu „jeden na jeden”, czego te 

ośrodki nie są w stanie zapewnić). 

Świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 17 ust. 5 pkt 1 

lit. a), nie przysługuje matce ze względu na prawo do renty. W roku 2014 ustawodawca, podwyższając kwotę 

świadczenia pielęgnacyjnego, nie pomyślał o dokonaniu zmian w innych przepisach, które są z tym powiąza-

ne. Do tej pory wysokość świadczeń pielęgnacyjnych i najniższych rent była na podobnym poziomie, jednak 

teraz zdrowe matki rezygnujące z pracy na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem otrzymują świad-

czenie (obecnie 1400 zł), a matki inwalidki – rentę (obecnie 669 zł). Wprowadzając w 2014 r. te zmiany, nie 

wzięto w ogóle pod uwagę zasad przyznawania prawa do tego świadczenia. Nie przewidziano także możli-

wości wyboru pomiędzy pobieraniem renty lub świadczenia pielęgnacyjnego. Pani K. C. mogłaby nie pobie-

rać renty, ale to i tak nie uprawnia jej do otrzymania świadczenia, bo ma ustalone do niej prawo na stałe i 

tego prawa nie może usunąć ani zawiesić. Gdzie tu jest logika, a tym bardziej jakakolwiek sprawiedliwość? 

Pani Minister, proszę zmienić prawo albo wytłumaczyć mi następujące kwestie. 

1. Dlaczego pani K. C., będąc rencistką, nie może otrzymać takiego samego wsparcia w opiece nad jej do-

rosłym niepełnosprawnym dzieckiem jak matki zdrowe? 

2. Dlaczego nie może zrezygnować z prawa do renty (przyznanej na stałe), aby uzyskać prawo do świad-

czenia pielęgnacyjnego? 

3. Dlaczego, gdy osiągnie wiek emerytalny (ma 59 lat), do obliczenia wysokości emerytury nie będą jej 

się liczyły lata opieki nad całkowicie niezdolnym do samodzielnej egzystencji dzieckiem? 

4. Dlaczego finansowy system wsparcia osób niepełnosprawnych nie zależy od stopnia ich niezdolności 

do samodzielnej egzystencji? 

5. Dlaczego opieka wytchnieniowa nie obejmuje tych dorosłych dzieci, całkowicie niezdolnych do samo-

dzielnej egzystencji? 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


