
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócił się do mnie ostatnio pan T. K., przedstawiając kwestię dotyczącą tego, aby osoby z rentą socjalną 

i niezdolne do samodzielnej egzystencji mogły ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w ZUS (jego list za-

mieszczam w całości). 

„Dzień dobry! Przypominam o sobie. Jakieś postępy w związku z korektą prawa, by niepełnosprawni z 

rentą socjalną i niezdolni do samodzielnej egzystencji mogli ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny w ZUS? 

Niżej zacytuję dla Pana Senatora, czego się samodzielnie dowiedziałem. 

Proszę o odpowiedź SMS-em na nr (…). Nie odzywałem się, gdyż chciałem przeczekać, aż sytuacja z ko-

ronawirusem się unormuje, ale nie zanosi się na to. 

T. K.”. 

Odpowiedź pani poseł Iwony Hartwich: 

„Z uwagi na brak ujednoliconego systemu orzecznictwa i brak podejmowania działań ze strony rządowej 

mających na celu wprowadzenie skutecznego systemu orzecznictwa sytuacja, o której pan pisze, w obowiązu-

jącym systemie prawnym istotnie występuje. Pragnę zauważyć, że podejmowane przez rząd w 2018 r. próby i 

przedstawiane przez rządzących propozycje miały m.in. na celu wypracowanie nowych zasad orzekania  

i zintegrowanie instytucjonalnego rozproszenia oraz jego uciążliwych dla wszystkich stron tego procesu 

skutków. 

Z przykrością informuję, że od tego momentu rząd nie podejmuje skutecznych działań mających na celu 

wprowadzenie wyżej wymienionych propozycji. Pomimo tego zapewniam pana, że tematyka ta nie pozostaje 

mi obca”. 

Odpowiedź z ZUS: 

„Osoby mające rentę socjalną nie mogą mieć przyznanego dodatku pielęgnacyjnego. Ustawa z dnia 27 

czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU z 2018 r. poz. 1340 z późn. zm.) nie zawiera wprost zapisu odnośnie 

do dodatku pielęgnacyjnego, ale w art. 15 w sprawach nieuregulowanych w ustawie odsyła między innymi do 

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.). 

We wskazanych artykułach brak jest art. 75 ustawy emerytalnej, która określa, że dodatek pielęgnacyjny 

przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdol-

ną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia. Teksty powołanych ustaw można 

odnaleźć na stronie www.prawo.sejm.gov.pl”. 

Odpowiedź prawnika z portalu www.integracja.org: 

„Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 września 2012 r., sygn. akt I UK 227/12 – 

«Przepis art. 15 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej wymieniający enumeratywnie wszystkie przepisy ustawy  

o emeryturach i rentach, które znajdują odpowiednie zastosowanie w sprawach nieuregulowanych ustawą  

o rencie socjalnej, nie odsyła do odpowiedniego stosowania art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach. 

Wynika z tego, że osobie uprawnionej do renty socjalnej taki dodatek nie przysługuje, bowiem i ustawa  

o rencie socjalnej nie przewiduje takiego dodatku dla osoby uprawnionej do świadczenia, która jest niezdolna 

do samodzielnej egzystencji». 

G. J., prawnik”. 

Będę wdzięczy za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej spra-

wie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 
 


