
Oświadczenie złożone 

przez senator Alicję Zając 

na 8. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2016 r. 

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

Szanowna Pani Minister! 

Środowisko osób niepełnosprawnych z zadowoleniem przyjęło wypowiedź nowego pełnomocnika rządu 

ds. osób niepełnosprawnych, że rząd PiS „w pierwszej kolejności zajmie się realizacją wyroku TK dotyczą-

cego zrównania zasiłków dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci”. To bardzo dobry za-

miar i trafna konieczność. 

Jednakże do mojego biura dociera coraz więcej opinii, że często się zdarza, iż w ramach jednako orzeczo-

nej niepełnosprawności i wskazań w odniesieniu do dzieci czy też w ramach tego samego, znacznego stopnia 

w przypadku dorosłych różne są rozmiary ubytków zdrowia i sprawności utrudniających samodzielne życie. 

To sprawia, że opiekunowie takich osób w różnym stopniu są zaangażowani czasowo, finansowo i wysiłko-

wo przy sprawowaniu opieki nad nimi. 

Stąd pojawiają się prośby, by sprawić, aby nowe przepisy dotyczące przyznawania świadczeń pielęgna-

cyjnych wprowadziły zrównanie świadczeń w odniesieniu do opiekunów dzieci i osób dorosłych z niepełno-

sprawnością, ale z ich równoczesnym zróżnicowaniem np. ze względu na stopień niesamodzielności, brak lub 

ograniczony kontakt z otoczeniem, ubytki świadomości i sprawności oraz uciążliwość, skłonność do agresji 

i samoagresji, zdolność do przemieszczania się itp. Proponuje się również, by wskazane tu skutki niepełno-

sprawności oraz zakres i rodzaj niezbędnej pomocy dla podopiecznej osoby niepełnosprawnej oceniać i po-

równywać, wykorzystując kombinację skal: Glasgow, zmodyfikowanej Rankina, Barthel i Ashworth. 

W związku z tym bardzo proszę Panią Minister o udzielenie odpowiedzi na pytania. 

1. Czy ministerstwo uważa za zasadne i możliwe w najbliższym czasie wdrożenie stosowania wskazanych 

skal w celu ustalania potrzeby przyznania i wysokości świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów dzieci 

i osób dorosłych z niepełnosprawnością? 

2. Czy zasadne i możliwe byłoby, aby to lekarze orzecznicy ZUS i jego organy decydowali o przyznaniu 

i wysokości takich zindywidualizowanych świadczeń pielęgnacyjnych? 

3. Czy zdaniem ministerstwa system orzekania i ustalania wysokości świadczeń pielęgnacyjnych przez 

ZUS w oparciu o kombinację wskazanych skal byłby sprawiedliwszy od obecnego systemu? 

Z poważaniem 

Alicja Zając 
 


