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Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na wystąpienie z dnia 22 marca 2022 r., znak BPS/043-38-1585/22, 

 w związku z oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Ewę Matecką podczas  

38. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję. 

Świadczenia adresowane do opiekunów osób niepełnosprawnych (tj. świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna), przysługują 

opiekunowi osoby niepełnosprawnej, w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad osobą  

niepełnosprawną, zaś w przypadku gdy opieka ta nie jest sprawowana, np. z powodu śmierci 

osoby niepełnosprawnej, świadczenia te nie przysługują. 

W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących ustanie prawa do ww. 

świadczeń, np. brak sprawowania opieki z powodu śmierci niepełnosprawnej osoby 

wymagającej opieki, świadczenia te przysługują w wysokości należnej do dnia śmierci  

tej osoby.  

Należy zauważyć, że osoby, które pobrały dane świadczenie opiekuńcze za okres,  

w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu są zobowiązane do jego zwrotu,  

a które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą 

skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności z tytułu nienależnie pobranego 

świadczenia. 

Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny, 

zgodnie z przepisem art. 30 ust. 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ, który wydał 

decyzję w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia opiekuńczego,  

na wniosek osoby, która ma ustalone nienależnie pobrane świadczenie, może umorzyć kwotę 

nienależnie pobranego świadczenia łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć 

termin płatności albo rozłożyć ww. kwotę na raty. 
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Ponadto należy zauważyć, że opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci 

swoich podopiecznych utracą prawo do świadczeń z tytułu sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną, przysługuje na preferencyjnych warunkach prawo do zasiłku dla 

bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego, na mocy przepisów wprowadzonych  

ustawą z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1940). 

Jednocześnie informuję, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej  

są prowadzone analizy dotyczące wprowadzenia rozwiązań mających na celu wsparcie 

opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci osoby niepełnosprawnej utracili 

prawo do świadczeń z tytułu  sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.  

 

 

 

Z poważaniem 

         z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

     Barbara Socha 

      Podsekretarz Stanu 

   /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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