
Oświadczenie złożone 

przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 17 stycznia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg oraz do ministra 

finansów Tadeusza Kościńskiego 

W związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń podatkowych pragnę zwrócić państwu senatorom uwa-

gę na niewłaściwe i niesprawiedliwe traktowanie rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, 

zwłaszcza swoimi dziećmi. 

Środki finansowe, które po ewentualnej zmianie przepisów zostaną w rodzinach mających pod opieką 

osoby z niepełnosprawnościami, nie będą wysokie, jednak modyfikacja przepisów pozwoli na zmianę krzyw-

dzących dla tego środowiska regulacji prawnych, pozwalając na wprowadzenie jednakowych standardów 

postępowania przez państwo w stosunku do najsłabszych członków naszej wspólnoty. Obecny stan rzeczy nie 

jest do zaakceptowania i wymaga jak najszybszej zmiany. 

Stan obecny. 

1. Uzależnienie wsparcia państwa od dochodu w „gospodarstwie domowym”. 

Gdy osoba niepełnosprawna trwale niezdolna do pracy (np. pełnoletnie dziecko), pobierająca rentę socjal-

ną, mieszkająca wspólnie z rodzicami występuje o wsparcie państwa (np. PEFRON) lub samorządu, np. o 

dofinansowanie wózka elektrycznego, to podstawą otrzymania pomocy jest dochód liczony we wspólnym 

gospodarstwie domowym. 

Gdy wszyscy członkowie takiej rodziny pracują (nie są osobami korzystającymi ze wsparcia państwa, jako 

rodzina), to suma ich dochodów w „gospodarstwie domowym” zazwyczaj przekracza dopuszczalną granicę, 

po przekroczeniu której wsparcie państwa nie przysługuje.  

W takiej sytuacji osoby z niepełnosprawnościami pobierające rentę socjalną, która obecnie wynosi 1100 zł 

brutto, nie mogą liczyć na wsparcie państwa. 

2. Brak możliwości wspólnego rozliczania się osób niepełnosprawnych „pozostających we wspólnym go-

spodarstwie domowym”. 

Z kolei gdy osoba z niepełnosprawnościami pobierająca rentę socjalną składa roczną deklarację podatko-

wą z osiągniętego dochodu, to przepisy nie zezwalają na rozliczenie się łącznie we wspólnym „gospodarstwie 

domowym”. Wówczas taka osoba nie jest członkiem  wspólnego „gospodarstwa domowego”. 

Propozycje zmiany prawa. 

1. Wyłączamy sumowanie dochodu w „gospodarstwie domowym” w przypadku starania się osób niepeł-

nosprawnych o wsparcie państwa, tak aby uzyskanie pomocy państwa przez osobę posiadającą rentę socjalną 

nie było blokowane przez łączny dochód w „gospodarstwie domowym”. Traktujemy taką osobę jako dorosłą 

odpowiadającą za siebie jednostkę; 

lub 

2. Pozwalamy członkom rodzin pozostającym we „wspólnym gospodarstwie domowym” i mającym na 

utrzymaniu niepełnosprawne dzieci na wspólne rozliczanie się ze swoimi dziećmi lub innymi niepełnospraw-

nymi członkami rodziny, którzy otrzymują rentę socjalną. 

Pozostając z poważaniem 

Agnieszka Gorgoń-Komor 

 
 


