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Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

Pragnę zwrócić uwagę na temat ważny dla bardzo dużej grupy Polaków, którzy na co dzień opiekują się 

niepełnosprawnymi członkami swojej rodziny, niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. Od wielu lat jest to 

palący problem, zwłaszcza dla osób, które mimo konieczności osobistej opieki nad członkiem rodziny pragną 

być aktywne zawodowo. Niestety ustawa o świadczeniach rodzinnych w art. 17 ust. 1 zabroniła pracy opie-

kunom, którzy mając odpowiedni kapitał wiedzy, doświadczenie i kompetencje, mogliby nadal wykonywać 

swoje obowiązki zawodowe oraz rozwijać się. Świat i nasza codzienność znacznie się zmieniają i w obec-

nych czasach niekoniecznie trzeba wychodzić z domu, by wykonywać swoją pracę. 

Pandemia COVID 19 uświadomiła nam wyraźnie, że można pracować w domu. Nowoczesne technologie 

komunikacyjne na to pozwalają. Jednocześnie można pozwolić, aby opiekunowie osób niepełnosprawnych 

nadal byli aktywni zawodowo. Pozwólmy na to, aby takie osoby same decydowały o tym, czy mają jeszcze 

siłę na pracę zawodową po całodobowych dyżurach podczas opieki nad członkiem rodziny. 

Ustawa w obecnym kształcie jest nie do zaakceptowania. Nie nadąża za rozwojem technologicznym, jak 

również jest ograniczająca dla osób, które chcą być aktywne zawodowo, a których intencją nie jest wykorzy-

stywanie budżetu państwa w związku z problemami rodzinnymi. 

Aktywność zawodowa i społeczna opiekunów osób niepełnosprawnych jest naszemu państwu po prostu 

potrzebna. Ich doświadczenie i wiedza, niejednokrotnie wiedza na poziomie eksperckim, jest Polsce potrzeb-

na. Możliwość prowadzenia aktywności zawodowej po prostu się należy opiekunom osób niepełnospraw-

nych. Nie możemy zamykać ludzi w czterech ścianach tylko dlatego, że dajemy im skromne wsparcie finan-

sowe. Nie możemy zabierać ludziom możliwości rozwoju zawodowego i społecznego tylko dlatego, że na 

swoich barkach niosą ogromny ciężar codziennej opieki nad drugim człowiekiem. Niosą oni pomoc człowie-

kowi, który bez nich często nie przeżyje nawet jednego dnia. 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji to często opiekunowie 

swoich dzieci. To nierzadko ludzie w sile wieku, którzy przez lata byli aktywni zawodowo. Pragną oni 

utrzymać odpowiedni poziom życia swojej rodziny, ale przy obecnych przepisach nie są w stanie robić tego 

legalnie. Należy również pamiętać, że w przypadku niepełnosprawności koszty życia są dużo większe niż 

w rodzinach bez takiego obciążenia. Powinniśmy pozwolić na aktywność zawodową tym, którzy mogą, chcą 

i mają siłę pracować, tak aby pracując, mogli w miarę swoich możliwości zrekompensować utratę dochodów, 

która jest następstwem wprowadzonej przez ustawę konieczności całkowitej rezygnacji z pracy. 

W 2020 roku miesięczne świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymują opiekunowie osób niepełnospraw-

nych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wynosi 1830 zł netto. Proszę spróbować żyć godnie przez 

cały miesiąc z osobą niezdolną do samoistnej egzystencji. Czy naprawdę uczciwe jest to, by zabraniać opie-

kunom podejmować pracę i zarazem nazwać takie wsparcie rekompensatą? 

Rekompensata, jak mówi definicja, to zrównoważenie lub wyrównanie braku, niedoboru lub zlikwidowa-

nie poniesionych przez kogoś strat. Czy naprawdę stosowne są słowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, że „celem świadczenia pielęgnacyjnego jest rekompensata konieczności rezygnacji z zatrudnie-

nia”? 

Raczej nie jest to właściwe wyjaśnienie. W sytuacji, w której opiekun przed rezygnacją z zatrudnienia za-

rabiał więcej, świadczenie pielęgnacyjne nie rekompensuje starty wcześniejszych dochodów. Dodatkowo 

państwo, tworząc przepis zabraniający pracy, staje się opresyjne i buduje ograniczenia dla wolności ekono-

micznej rodzin, które często każdego dnia walczą o przetrwanie. 

Jest jeszcze jeden problem. Niezauważalny. Ludzie obciążeni takimi trudnościami życiowymi, dodatkowo 

izolowani od pracy, mający poczucie opuszczenia i bezradności, często wpadają w stany depresyjne i pro-

blemy psychiczne. To też jest problem służby zdrowia. To również są koszty dla budżetu państwa. Wystar-

czyłoby odpowiednio zadbać o te rodziny, umożliwiając opiekunom bycie aktywnym zawodowo. Wtedy te 

rodziny same o siebie zadbają i dadzą sobie radę. 

 



Umowa społeczna, jaką zawarli obywatele z państwem polskim, mówi, że najsłabsi będą przez tę wspól-

notę wspierani. To, co dzieje się obecnie, to nie jest wsparcie. To jest pozbycie się problemu. To brak soli-

darności z tymi ludźmi. Wystarczyłoby stworzyć przepisy pozwalające na możliwość dodatkowej pracy dla 

opiekunów, a życie tych rodzin mogłoby się diametralnie zmienić. Moglibyśmy np. wprowadzić granicę mie-

sięcznego dochodu łącznie ze świadczeniem opiekuńczym w wysokości np. 3800 zł netto (średnie krajowe 

wynagrodzenie w 2020 roku), co pozwoliłoby tym rodzinom poprawić jakość swojego życia. Wsparcie dla 

tych rodzin byłoby również dodatkowym źródłem dochodu dla budżetu państwa, bo do budżetu trafiłyby 

składki ZUS oraz podatek PIT-4 od wynagrodzeń. 

Jak to się stało, że w ustawie wprowadzono zakaz pracy dla opiekunów, proponując w zamian, jako re-

kompensatę utraconych zarobków, skromne wsparcie z budżetu państwa? Szczerze powiedziawszy, nie ro-

zumiem tego. Nie chcę w to wnikać. Gdy czyta się historię procesu legislacyjnego ustawy, można zauważyć 

brak solidarności z ludźmi potrzebującymi wsparcia państwa polskiego i absolutny brak empatii. Moim zda-

niem, jako lekarza, takie przepisy mogli stworzyć ludzie, którzy nie znają problemów osób niepełnospraw-

nych i ich rodzin, którzy nie wiedzą, z jakimi problemami muszą mierzyć się każdego dnia. Niestety, można 

przypuszczać, że ustawę tworzyli ludzie, dla których pieniądze są najważniejsze. Problem widziano wyłącz-

nie przez pryzmat pieniędzy, które budżet będzie „musiał” wypłacić tym, którzy przecież „nie pracują”. 

Zapomniano jednak przy tworzeniu tego prawa, że opieka nad osobą niezdolną do samodzielnej egzysten-

cji to ciężka praca. To opieka 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. W święta i dni powsze-

dnie. Bez urlopów, bez chorobowego, bez odpoczynku. Pytam więc: gdzie solidarność z tymi ludźmi? 

Wnoszę o rozpoczęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, tak aby opiekunowie osób niepełnosprawnych niezdol-

nych do samodzielnej egzystencji mogli pracować i osiągać dochód miesięczny łącznie ze świadczeniem 

pielęgnacyjnym do poziomu średniego krajowego wynagrodzenia. 

Agnieszka Gorgoń-Komor 

 

 
 


