
Oświadczenie złożone 

przez senator Gabrielę Morawską-Stanecką 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg 

Szanowna Pani Minister! 

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji i ich opiekunowie mogą ubiegać się od 1 października 

2019 r. o świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy 

czym łączna kwota tego wsparcia i innych form pomocy nie może przekroczyć 1 tysiąca 772,08 zł miesięcz-

nie. Kwoty tego świadczenia nie wlicza się do dochodu, od którego ustala się prawo do dodatku mieszkanio-

wego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez mał-

żonka, wstępnych i zstępnych osoby uprawnionej do świadczenia. W związku z tym osoby, które się o nie 

ubiegają, nie powinny zostać pozbawione prawa do innych dodatkowych świadczeń. Warto również zauwa-

żyć, że przy badaniu wysokości świadczeń, które decydują o prawie do świadczenia uzupełniającego i jego 

wysokości, nie uwzględnia się dodatków i świadczeń wypłacanych ze świadczeniami emerytalno-rentowymi 

na podstawie przepisów szczególnych. Chodzi np. o dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sieroty zupełnej, 

dodatek kombatancki czy ryczałt energetyczny. Nie wlicza się także zasiłku pielęgnacyjnego. Świadczenie 

uzupełniające uwzględnia się natomiast jako dochód przy ustalaniu świadczeń niepieniężnych z pomocy spo-

łecznej. 

Mimo powyższych informacji otrzymuję niepokojące sygnały od mieszkańców województwa śląskiego, 

i nie tylko, że odmówiono im opisywanego świadczenia. Są to osoby, które najczęściej nie mogą podjąć stałej 

pracy zawodowej, a swoje dotychczasowe życie w pełni poświęciły członkowi swojej rodziny, który jest 

niezdolny do samodzielnej egzystencji, co potwierdzone jest orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Ich obawy o braku środków z funduszu potęgują przepisy, które w przeszłości zezwoliły z pieniędzy fun-

duszu sfinansować jednorazowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów wraz z kosztami 

jego obsługi. Finansowane były też renty socjalne i zasiłki pogrzebowe, które przysługują w razie śmierci 

osoby pobierającej rentę socjalną. 

W związku z powyższym, proszę o udzielenie konkretnych informacji w zakresie poniższych pytań: 

1. Ile środków zostało przypisanych do Funduszu Solidarnościowego dla osób z niepełnosprawnościami 

w 2021 r.? Ile w 2020 r.? Ile w 2019 r.? 

2. Ile środków wykorzystano od 1 stycznia 2021 r. do chwili obecnej? Ile w analogicznym okresie w ubie-

głym roku oraz ile w 2019 r.? 

3. Ile osób otrzymało świadczenia z ww. funduszu od 1 stycznia 2021 r.? Ile w analogicznym okresie 

w ubiegłym roku oraz ile w 2019 r.? 

4. Na jakie cele zostały przeznaczone środki zapisane w ww. funduszu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 

chwili obecnej? Proszę o wyszczególnienie konkretnych kwot na poszczególne pozycje budżetowe. 

Gabriela Morawska-Stanecka 
 


