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W odpowiedzi na Wystąpienie przekazane w dniu 26 października 2020 r., znak:

" BPS/O43-16-551/20, W sprawie oświadczenia złożonego przez senator Agnieszkę

Gorgoń ~ Komor podczas 16 posiedzenia Senatu RP W dniu 14 października 2020 r.,

uprzejmie informuję.

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 111), świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub

innej pracy zarobkowej przysługuje:

1. matce albo ojcu,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka,

3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną W rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego

1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny,

z wyj ątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
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- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskażaniami:

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego Współudziału

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W związku z powyższym, celem świadczenia pielęgnacyjnego jest udzielenie

materialnego wsparcia osobom, które muszą zrezygnować z aktywności zawodowej z powodu

konieczności sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawna.

Istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest więc częściowa rekompensata finansowej

straty spowodowanej niemożnością podjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym

członkiem rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne ma zatem zastąpić utratę dochodu

wynikającego ze świadczenia pracy¦ której nie może podjąć osoba sprawująca opiekę, mimo

zdolności do pracy.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy

zarobkowej, jak sama ustawowa nazwa wskazuje jest więc ekwiwalentem rezygnacji lub

niepodejmowania zatrudnienia, skierowanym dla nieaktywnych zawodowo osób

opiekuj ących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Zatem, w obecnym stanie prawnym, osobom aktywnym zawodowo (niezależnie

od wymiaru czasu wykonywanej pracy) świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, gdyż

byłoby to sprzeczne z celem tego świadczenia, jakim jest częściowe zrekompensowanie

dochodów, które opiekun utracił na skutek rezygnacji z zatrudnienia bądż innej pracy

zarobkowej lub z powodu jej niepodejmowania w związku z koniecznością zapewnienia stałej

opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny.

Ponadto należy wskazać, że świadczenie pielęgnacyjne przysługujące obecnie

w wysokości 1830 zł miesięcznie jest obecnie najwyższym, pozaubezpieczeniowym

świadczeniem w ramach zabezpieczenia społecznego, w całości finansowanyrn z budżetu

państwa, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji w oparciu o procentowy wskaźnik

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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 Dodatkowo, ża osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co do Zasady opłacane

są co miesiąc, także ze środków budżetu państwa, składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe oraz zdrowotne w łącznej kwocie 658 zł miesięcznie, co daje łączne comiesięczne

wsparcie ze środków budżetu państwa w ramach świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości

2498 zł.

Niezależnie od powyższego, aktualnego stanu prawnego, należy wskazać, że realizacja

postulowanych zmian zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych w warunkach

przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest kwestią niezwykle

istotną.

Głównym postulatem opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest realizacja

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 pażdziernika 2014 r., sygn. akt K 38/13,

w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 ust. 1b ustawy

o świadczeniach rodzinnych uzależniajacy prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od daty

powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.

Od realizacji ww. wyroku, zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów

niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową

lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu

członkowi rodziny. i

Należy przy tym zauważyć, że realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów

niesamodzielnych osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa

o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób

niepełnosprawnych - osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie

bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń

opiekuńczych. Trwające prace nad reformą orzecznictwa znajdują się na końcowym etapie.

Po ich zakończeniu, decyzja o dalszym procedowaniu projektowanych rozwiązań i podjęciu

inicjatywy legislacyjnej zostanie rekomendowana rządowiv

W związku z powyższym, ewentualne wprowadzenie postulowanych zmian

zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych bedzie możliwe do zrealizowania

po wcześniejszym uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń
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opiekuńczych, tj. ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w oparciu 0 zreformowane

orzecznictwo o niepełnosprawności.
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