
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

 

Szanowna Pani Premier! 

W związku z uwagami zgłaszanymi do mojego biura senatorskiego odnośnie do wysokości zasiłku  

i dodatku pielęgnacyjnego zwracam się z propozycją rozważenia zrównania wysokości kwot zasiłku 

pielęgnacyjnego przysługującego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (DzU 228, poz. 2255 z późn. zm.) do wysokości dodatku pielęgnacyjnego przyznawanego na 

podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU  

z 2015 r., poz. 748). 

Pragnę zwrócić uwagę na dwie kwestie. 

1. Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie wypłacany jest przez właściwy organ samorządu 

terytorialnego lub wyznaczoną instytucję osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, wydanym przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w oparciu  

o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (DzU 123 poz. 773 z późn. zm.), które ukończyły 75 lat. 

2. Dodatek pielęgnacyjny w wysokości 208,17 zł miesięcznie do świadczeń emerytalno-rentowych jest 

wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom legitymującym się orzeczeniem lekarza orzecznika 

ZUS o całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej w oparciu o przepisy ustawy o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które ukończyły 75 lat. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: „Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy 

chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 

osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”. 

Również w art. 12 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych mamy zapis: „Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub 

częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje 

odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu”. Przy czym „zachowanie zdolności do pracy  

w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych nie stanowi przeszkody do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy” (art. 13 ust. 4). 

Jak wynika z cytowanych powyżej przepisów, definicje osoby niepełnosprawnej zawierają te same 

elementy, co powinno determinować jednakową wysokość świadczeń. W przypadku osób, które ukończyły 75 

lat, tym bardziej wydaje się zasadne, by bez względu na rodzaj instytucji wypłacającej świadczenie jego 

wysokość była taka sama. 

Z uwagi na powyższe należałoby rozważyć zmianę zapisów §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących 

podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych 

oraz zasiłku dla opiekuna (DzU z 2015, poz. 1238). 

§3 pkt 6 powinien otrzymać następujące brzmienie: 

„6) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

wynosi miesięcznie: 

a) dla osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – 208,17 zł, 

b) osób, które ukończyły 75 lat – 208,17 zł, 

c) pozostałe osoby – 153,00 zł”. 

Józef Zając 

 

 


