
Oświadczenie złożone 

przez senatora Zdzisława Pupę 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się z prośbą o zainteresowanie się problemami zgłaszanymi w moim biurze senatorskim przez 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z zatrudnienia lub nie podjęli pracy 

zarobkowej, aby sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. 

W trakcie dyżuru senatorskiego zgłosił się do mnie pan B. S. z prośbą o interwencję w sprawie swojej 

córki, która opiekuje się chorą na alzheimera matką. 

Córka pana S. nie pracuje i nie przysługuje jej świadczenie pielęgnacyjne, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje  

w sytuacji, gdy niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 

18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku 

życia. 

Z kolei możliwość uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie 

przysługującego osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmą zatrudnienia  

lub zrezygnują z pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem 

rodziny, uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego dochodu netto rodziny osoby sprawującej opiekę 

oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę. Próg ten wynosi 764 zł. 

Z uwagi na to, iż przeciętny miesięczny dochód netto w rodzinie państwa S. wynosi 832 zł, a tym samym 

przekracza kryterium dochodowe o 68 zł, nie przysługuje również wpisany do katalogu świadczeń specjalny 

zasiłek opiekuńczy. 

Ponadto w przypadku osób, którym nie przysługują wymienione świadczenia, nie są opłacane z budżetu 

państwa składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Budzi to niepokój, rozgoryczenie  

i sprzeciw wśród opiekunów osób niepełnosprawnych, ponieważ opieka taka jest oddaniem swojego życia, 

kariery i rozwoju dla drugiej osoby. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. (sygn. akt SK 7/11), który uznał  

za niesprawiedliwe różnicowanie świadczeń dla opiekunów w zależności od momentu powstania 

niepełnosprawności u podopiecznego, zapadł ponad rok temu. Do dziś nie został zrealizowany.  

TK stwierdził, że taki system jest niezgodny z konstytucją. Sędziowie orzekli, że moment powstania 

niepełnosprawności nie może decydować o sytuacji opiekuna. Trybunał nakazał ustawodawcy „podjąć 

działania zmierzające do przywrócenia równego traktowania wszystkich opiekunów dorosłych osób 

niepełnosprawnych bez zbędnej zwłoki”. 

Mając to na uwadze, uprzejmie proszę Panią Minister o informację na temat możliwości pomocy  

dla państwa S. i innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji. 

Zdzisław Pupa 

 


