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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
1)

 

Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków 

dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 

2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

Art. 2. 1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) od dnia 1 lipca 2013 r. 

2. Zasiłek dla opiekuna przysługuje: 

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, 

w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego 

określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.; 

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania 

świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

3. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz 

z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa 

cywilnego. 

4. Odsetki, o których mowa w ust. 3, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy. 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 19 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 21 kwietnia 

2005 r. o opłatach abonamentowych oraz ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów. 
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5. Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których: 

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub 

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

6. Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub 

posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna 

w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1. 

Art. 3. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie. 

Art. 4. 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ 

ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się 

o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy. 

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, toczy się postępowanie o wydanie 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą opieka 

jest sprawowana, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia 

wydania tego orzeczenia. 

3. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, organ, o którym mowa w ust. 1, może 

odebrać oświadczenie o spełnianiu warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na 

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu 

obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., odpowiednio za okresy, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 1, lub w dniu składania wniosku. 

4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. 

Art. 5. 1. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że 

orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało 

wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna 

ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
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2. W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą 

ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na 

wniosek. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, 

jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie trzech 

miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, 

począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub 

stopnia niepełnosprawności. 

Art. 6. 1. Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres, o którym mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 2, organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zwraca się do kierownika ośrodka pomocy 

społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach 

określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania 

opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. 

2. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą 

niepełnosprawną. 

3. Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na 

który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz 

w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę 

pobierającą zasiłek dla opiekuna. Organ, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zwraca się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu. 

Art. 7. Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013 r., 

w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy informuje osoby, o których mowa w art. 2 

ust. 1, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach 

nabywania do niego prawa. 

Art. 8. 1. Zasiłki dla opiekunów i koszty ich obsługi, składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 

są finansowane ze środków z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych. 

2. Realizacja zasiłków dla opiekunów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej realizowanym przez gminy. 
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Art. 9. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 

1623 i 1650) dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych. 

Art. 10. W ustawie z dnia 19 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 101, 293 i 379) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów 

oraz świadczenia z pomocy społecznej.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.
2)

) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne 

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, 

dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów 

oraz świadczenia z pomocy społecznej.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.
3)

) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach 

rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na 

podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia 

pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz 

zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów;”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 749, z późn. zm.
4)

) w art. 299: 

1) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166, 1342 i 1529,  

z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 379. 
3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 

1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717 oraz z 2014 r. 

poz. 223 i 312. 
4)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, 

z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313 oraz z 2014 r. poz. 183. 
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opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów;”; 

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie 

prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla 

opiekunów lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności 

egzekucji alimentów.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w pkt 2 lit. w otrzymuje brzmienie: 

„w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w stosunku do osób otrzymujących 

świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie 

przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,”; 

2) w art. 6 ust. 2a –2c otrzymują brzmienie: 

„2a. Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłaca 

składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

odpowiednio: 

1) świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego 

przysługujących na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2) zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie przepisów o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

– przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego 

i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1440, 1717 i 1734). 

2b. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie opłaca składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne albo zasiłek dla 

opiekuna, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu 

na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów. 

2c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, może wystąpić 
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do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przebiegu 

ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe.”; 

3) w art. 16 ust. 6b otrzymuje brzmienie: 

„6b. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających: 

1) świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie 

przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

2) zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów 

– finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”; 

4) w art. 18 po ust. 5d dodaje się ust. 5e w brzmieniu: 

„5e. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób 

pobierających zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów stanowi kwota zasiłku dla opiekuna.”. 

Art. 15. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy 

wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania 

wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów 

Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego 

lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę 

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego 

z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku 

opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla 

opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz 

do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, 

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), żołnierzy niezawodowych w służbie 

czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, a także pozostających 

w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 

Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.”; 
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2) w art. 139 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) kwoty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych, świadczeń 

rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów w razie braku możliwości potrącenia 

z wypłacanych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych oraz 

zasiłków dla opiekunów, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie;”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, 

rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu 

dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło  

25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 

opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia ... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. poz. ...); do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 

małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;”; 

2) w art. 16a w ust. 8: 

a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia ... 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,”, 

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 

zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, 

o którym mowa w ustawie z dnia … o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku 
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dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia ... o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów;”; 

3) w art. 17 w ust. 5: 

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 

pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia ... 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;”, 

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do 

zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, 

o którym mowa w ustawie z dnia ... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku 

dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia ... o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów;”; 

4) w art. 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia ... o ustaleniu 

i wypłacie zasiłków dla opiekunów, przysługującego więcej niż jednej osobie 

sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko 

jedno świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla 

opiekuna osobie, która pierwsza złożyła wniosek.”; 

5) w art. 30 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ustalone ostateczną 

decyzją podlegają potrąceniu z wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla 

opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia ... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów.”. 
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Art. 17. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 182, z późn. zm.
5)

) w art. 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, 

świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu 

samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie 

przysługuje.”. 

Art. 18. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.
6)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m 

w brzmieniu: 

„m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłku dla opiekuna;”; 

2) w art. 104 w ust. 1 w pkt 3 w lit. i kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j 

w brzmieniu: 

„j) pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów zasiłek dla opiekuna.”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
7)

) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 66: 

a) w ust. 1 po pkt 28a dodaje się pkt 28b w brzmieniu: 

„28b) osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi 

                                                 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548 oraz 

z 2013 r. poz. 509 i 1650. 
6)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 

1623, 1645 i 1650. 
7)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 

poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 

poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, 

poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 

Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, 

poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, 

poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, 

z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623,1646 i 1650 oraz 

z 2014 r. poz. 24 i 295. 
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ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny 

będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, 

o których mowa w ust. 1 pkt 17–20, 26-28b, 30 i 33.”; 

2) w art. 73 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, obejmuje okres od dnia nabycia 

prawa do zasiłku dla opiekuna, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie 

ustawy z dnia ... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. ...) do 

dnia utraty prawa do jego pobierania;”; 

3) w art. 75 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28–28b, zgłasza do ubezpieczenia 

zdrowotnego wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”; 

4) w art. 81 w ust. 8 po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu: 

„9c) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28b, jest kwota odpowiadająca 

wysokości zasiłku dla opiekuna, przysługującego na podstawie przepisów 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;”; 

5) w art. 86 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 28–28b, opłaca wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta;”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. 

Nr 85, poz. 728, z późn. zm.
8)

) w art. 4 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem 

i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia ... 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. ...).”. 

                                                 

8)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1314, z 2010 r. Nr 13, 

poz. 70 i Nr 152, poz. 1023, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 1529 i 1548. 
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Art. 21. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 1650) w art. 2 w pkt 12 

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„rodzinie – oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby 

uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby 

uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci 

w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia 

otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością 

przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o których 

mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie 

z dnia ... o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. ...), a także osobę 

uprawnioną; do rodziny nie zalicza się:”. 

Art. 22. Osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna podlega obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, 

poz. 1027, z późn. zm.
9)

), nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy.  

Art. 23. Wobec osób mających ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna w okresie od 

dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, za który mają 

ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna oraz w ciągu 30 dni po upływie tego okresu, którym 

w tym okresie zostały udzielone świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków 

publicznych, mimo braku prawa do tych świadczeń z powodu wygaśnięcia z mocy prawa 

decyzji o przyznaniu im prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

niektórych innych ustaw, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: 

                                                 

9)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 

poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 

poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, 

poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 

Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, 

poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, 

poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, 

z 2012 r. poz. 123, 476, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623,1646 i 1650 oraz 

z 2014 r. poz. 24 i 295. 
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1) nie wszczyna postępowania w sprawie o ustalenie obowiązku poniesienia kosztów tych 

świadczeń, a postępowanie wszczęte umarza; 

2) umarza w całości spłatę należności ustalonej w decyzji wydanej na podstawie art. 50 

ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, stosując odpowiednio art. 58 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 

i 1646). 

Art. 24. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) orzekł, 

że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), zwanej dalej „ustawą 

nowelizującą”, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej został wprowadzony okres 

przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do 

otrzymywania tego świadczenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniach rodzinnych”, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy nowelizującej, czyli do dnia 30 czerwca 2013 r. Po upływie tego okresu decyzje, 

na podstawie których było przyznane prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, wygasły 

z mocy prawa. Na podstawie tych decyzji świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało 

w wysokości 520 zł.  

Przedmiotowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego został opublikowany w Dzienniku 

Ustaw z dnia 16 grudnia 2013 r. pod poz. 1557, a pisemne uzasadnienie wyroku 

sporządzone przez Trybunał Konstytucyjny, wpłynęło do Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w dniu 19 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją, 

tj. przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które świadczenie to 

utraciły od dnia 1 lipca 2013 r., wymaga bezzwłocznej interwencji ustawodawcy, który 

powinien wprowadzić stosowne korekty w systemie prawnym. 

Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ma na celu realizację 

ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Projektowana regulacja określa warunki nabywania oraz zasady ustalania 

i przyznawania zasiłków osobom, którym prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 

wygasło z mocy prawa na podstawie ww. przepisów ustawy nowelizującej, oraz kwestie 

intertemporalne z tym związane. 

Zasiłek dla opiekuna może zostać przyznany wyłącznie osobom, których decyzja 

o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z upływem 

dnia 30 czerwca 2013 r. na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy nowelizującej. 
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Zasiłki dla opiekunów, przyznawane na podstawie projektowanej ustawy, będą 

przysługiwały w wysokości 520 zł miesięcznie. 

Zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał zarówno za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do 

dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie projektowanej ustawy, jak i od dnia 

wejścia w życie ustawy – na przyszłość  jeżeli osoba będzie spełniała warunki do 

otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w przepisach ustawy 

o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. 

Zasiłek dla opiekuna za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień 

wejścia w życie ustawy będzie przysługiwał wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości 

odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. 

Zasiłek nie przysługuje natomiast za okresy, w których osobie zostało ustalone prawo 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego oraz gdy na 

osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, a także gdy osobie w rodzinie osoby 

ubiegającej się o zasiłek zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Fakt zarejestrowania osoby w powiatowym urzędzie pracy jako osoby poszukującej 

pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku 

dla opiekunów za okres przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający 

prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, czyli organ właściwy, w rozumieniu ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa (w sprawach, do których 

zastosowanie mają przepisy UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) 

wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się złożony w terminie 4 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy.  

W projekcie została wprowadzona regulacja szczególna, analogiczna do obowiązującej 

w art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Mianowicie, jeżeli w okresie 

4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy toczy się postępowanie o wydanie 

orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w stosunku do 

osoby, nad którą opieka jest sprawowana, wniosek może być złożony nie później niż 

w terminie 4 miesięcy od dnia wydania takiego orzeczenia. 
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Analogicznie do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, w zakresie świadczeń 

pielęgnacyjnych, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba 

że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony 

prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 

termin ważności orzeczenia. Ponadto w przypadku upływu terminu, na który została 

wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku 

z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. Wniosek taki może zostać 

złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia 

o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku 

dla opiekuna ustala się wówczas począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 

o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 

Organ właściwy, ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna, w celu ustalenia tego prawa, 

może odebrać od osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna oświadczenie dotyczące 

spełniania warunków do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie 

przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 

31 grudnia 2012 r. w okresach, za które osoba ubiega się o zasiłek dla opiekuna. 

Oświadczenie takie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

W celu wyeliminowania nieprawidłowości i potwierdzenia spełniania przesłanek 

warunkujących przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna, wprowadzono procedury 

umożliwiające właściwym organom weryfikację uprawnienia do zasiłku dla opiekuna. 

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ właściwy lub marszałek 

województwa zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy 

społecznej w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się 

o zasiłek dla opiekuna. Wywiad jest przeprowadzany w miejscu sprawowania opieki 

nad osobą niepełnosprawną. Ponadto, co 6 miesięcy, przeprowadza się aktualizację 



4 

wywiadu, z wyjątkiem sytuacji, gdy do końca okresu, na który został przyznany zasiłek 

dla opiekuna, pozostało mniej niż 3 miesiące, np. w przypadku posiadania 

odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na czas określony, lub 

w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków 

uprawniających do otrzymania zasiłku dla opiekuna, organ może zwrócić się do 

kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie aktualizacji wywiadu. 

Organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne (czyli wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta), w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy, informuje 

osoby, którym prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wygasło z mocy prawa na 

podstawie art. 11 ust. 3 ustawy nowelizującej, o możliwości złożenia przez nie wniosku 

o przyznanie zasiłku oraz o warunkach nabywania do niego prawa. 

Osoby pobierające zasiłek dla opiekuna będą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz 

zostanie za nie opłacona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego będzie ustalany za okresy nie 

wcześniej niż od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przepis ten będzie 

wywoływać skutki ex nunc). Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla 

opiekuna określona w niniejszej ustawie. 

Realizacja zasiłków na podstawie projektu ustawy jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej realizowanym przez gminy. Zasiłki dla opiekunów i koszty ich 

obsługi, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków z budżetu 

państwa na realizację świadczeń rodzinnych. 

W sprawach nieuregulowanych w projekcie ustawy stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą regulacją będą rozpatrywane 

szczegółowe kwestie dotyczące m.in. wypłaty zasiłków, podzielności zasiłków oraz 

kwestie nienależnie pobranych zasiłków. Osoba pobierająca zasiłek dla opiekuna będzie 

również obowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego ten 

zasiłek o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do tego zasiłku.  
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Jednocześnie, wobec faktu, że projektowane rozwiązania nie przewidują objęcia 

ubezpieczeniem zdrowotnym osób mających ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna 

w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

ustawy, wprowadzone zostało rozwiązanie, zgodnie z którym dyrektor oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: 

1) nie wszczyna postępowania w sprawie o ustalenie obowiązku poniesienia kosztów 

tych świadczeń, a postępowanie wszczęte umarza, 

2) umarza w całości spłatę należności ustalonej w decyzji wydanej na podstawie art. 50 

ust. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, stosując odpowiednio art. 58 ust. 2 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 

i 1646) 

w sytuacji, jeżeli osoby te w okresie, za który miały ustalone prawo do zasiłku dla 

opiekuna oraz w ciągu 30 dni po upływie tego okresu, skorzystały ze świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mimo braku prawa do tych 

świadczeń – z powodu wygaśnięcia z mocy prawa decyzji o przyznaniu im prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. 

Ponadto zostały dokonane zmiany w poszczególnych ustawach analogiczne do regulacji 

dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych: 

– w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101) – zasiłki dla opiekunów nie będą podlegać egzekucji,  

– w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) – zasiłki dla opiekunów nie będą podlegać 

egzekucji, 

– ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – zasiłki 

dla opiekunów będą wolne od podatku, 

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 

z późn. zm.) – organy podatkowe będą udostępniać informacje zawarte w aktach 

spraw podatkowych, w tym informacje o numerach rachunków bankowych 

posiadanych przez podatników wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub 

marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie 

zasiłków dla opiekunów, 
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– w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734) – przy obliczaniu okresów 

składkowych (…) dla celów podwyższenia emerytury (…) miesiące, w których 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru 

niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części 

odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Zasady tej nie będzie się stosować, jeżeli podstawę wymiaru składek na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku dla opiekunów, a także 

w kwestii możliwości potrącenia z aktualnie wypłacanych świadczeń kwot 

nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów, 

– w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – polegające na 

określeniu składu rodziny, podczas ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, 

dostosowania przesłanek uniemożliwiających otrzymanie świadczenia 

pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, uregulowaniu kwestii zbiegu 

prawa do świadczeń i możliwości potrącania nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych z wypłacanych zasiłków dla opiekunów – uwzględniając wprowadzenie 

do systemu prawnego zasiłku dla opiekuna, 

– w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 

z późn. zm.) – do określenia, że w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego 

i zasiłku dla opiekuna zasiłek stały nie przysługuje, 

– w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) – przy definiowaniu pojęcia 

bezrobotnego, za którego nie będzie uznawana osoba pobierająca zasiłek dla 

opiekuna oraz w kwestii dotyczącej braku zobowiązania w stosunku do osób 

pobierających zasiłek dla opiekuna do opłacania składek na Fundusz Pracy, 

– w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, 

poz. 728, z późn. zm.) – w kwestii zwolnienia od opłat abonamentowych osób, które 

otrzymują zasiłek dla opiekuna, 

– w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 i 1548)  przy definicji rodziny, mianowicie, za członka 

rodziny uznawane będzie dziecko, które ukończyło 25. rok życia (…), jeżeli 

w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje zasiłek dla opiekuna. 
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Ponadto zostały dokonane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1442, 1623, 1650 i 1717), mające na celu stosowanie w stosunku do osób 

uprawnionych do zasiłków dla opiekunów regulacji analogicznych do obwiązujących 

do tej pory w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych, m.in. w kwestii podlegania 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, 

ustalenia organów właściwych w tych sprawach, kwestii opłacania składek itp. 

Wejście ustawy w życie 

Proponuje się, aby ustawa weszła w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zgodność z prawem Unii Europejskiej 

Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest sprzeczna z przepisami prawa 

Unii Europejskiej. 

Notyfikacja 

Projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów 

dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Konsultacje 

Projekt ustawy został przesłany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. 

o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach 

Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, 

poz. 759) do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, a także do konsultacji z następującymi partnerami społecznymi: 

1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.): 

a) Forum Związków Zawodowych, 

b) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

c) NSZZ ,,Solidarność”; 

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców 

(Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.): 

a) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Konfederacją Lewiatan, 

c) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 
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d) Związkiem Pracodawców Business Centre Club. 

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) oraz na 

stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy 

z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).  

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 

W dniu 4 marca 2014 r. projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Ponadto projekt został przesłany do organizacji i podmiotów współpracujących 

z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, które brały udział w dyskusji na temat 

nowych rozwiązań w zakresie świadczenia pielęgnacyjnego, m.in. Fundacji Toto 

Animo, Stowarzyszenia „Dobra Wola”, Stowarzyszenia Opiekunów Osób 

Niepełnosprawnych ;Stop Wykluczeniom;, Platformy Oburzonych RP – Ruch 

Oburzonych, Stowarzyszenia „Stop Bezprawiu”, Organizacji Środowiskowej 

Opiekunów Osób Niepełnosprawnych OPZZ PP Ogólnopolski Pracowniczy Związek 

Zawodowy „Porozumienie Pracownicze”, Ruchu oburzonych – Solidarna Polska, 

Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielców Nasze Mieszkania. 

Uwagi i opinie do projektu ustawy zostały zgłoszone przez Stowarzyszenie Opiekunów 

Osób Niepełnosprawnych ;Stop Wykluczeniom;, Platformę Oburzonych RP – Ruch 

Oburzonych, Stowarzyszenie „Stop Bezprawiu”, Organizację Środowiskową 

Opiekunów Osób Niepełnosprawnych OPZZ PP Ogólnopolski Pracowniczy Związek 

Zawodowy „Porozumienie Pracownicze”. Do wskazanych uwag przedstawiciel 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ustosunkował się na spotkaniu 

z przedstawicielami ww. organizacji, które odbyło się dnia 26 lutego 2014 r. 

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały 

poddane dokładnej analizie. W efekcie wybrano rozwiązania, które w najpełniejszy 

sposób realizują cel projektu, jakim jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 
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Nazwa projektu 
Projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

      
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Podsekretarz Stanu MPiPS – Elżbieta Seredyn 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ewa Kidyba tel. 22 529 06 67 

Data sporządzenia 

25 marca 2014 r.  

 

Źródło:  

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 27/13 

Nr w wykazie prac  

UB 27 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

            Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13) orzekł, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy 

z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), 

jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483,  

z późn. zm.).  

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej wprowadzony został okres przejściowy uprawniający osoby 

dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania przedmiotowego świadczenia na podstawie art. 17 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650), zwanej dalej 

„ustawą o świadczeniach rodzinnych” przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli 

do 30 czerwca 2013 r. Po upływie tego okresu decyzje, na podstawie których przyznane było prawo do świadczeń 

pielęgnacyjnych, wygasły z mocy prawa. Na podstawie tych decyzji świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w 

wysokości 520 zł.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

           Zgodnie z uzasadnieniem wyroku, przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją, tj. przywrócenie prawa  

do świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które świadczenie to utraciły z dniem 30 czerwca 2013 r., wymaga bezzwłocznej 

interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty w systemie prawnym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

         Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

ZUS, NFZ, organy 

ustalające prawo do 

zasiłków, ośrodki pomocy 

społecznej realizujące 

wywiady środowiskowe 

ok. 117 000 osób Sprawozdania rzeczowo- 

-finansowe z zakresu świadczeń 

rodzinnych przy uwzględnieniu 
świadczeniobiorców, którzy nie 

otrzymają zasiłków dla 

opiekunów z uwagi m.in. na  

przewidywaną liczbę zgonów 

osób niepełnosprawnych, 

aktywizację zawodową, 

ustalenie prawa do emerytury 

lub renty, a także pobieranie 

specjalnego zasiłku 

opiekuńczego przez osoby 

opiekujące się 

niepełnosprawnym członkiem 

rodziny oraz ustalenie w drodze 

rodzinnego wywiadu 

środowiskowego faktu 

niesprawowania lub 

nienależytego sprawowania 

opieki. 

  

Wzrost dochodów poprzez 

uzyskanie uprawnienia do 

zasiłku dla opiekunów, wzrost 

przychodów po stronie składek 

na ubezpieczenie emerytalno- 

-rentowe i zdrowotne oraz 

zwolnienie z obowiązku 

opłacania abonamentu radiowo- 

-telewizyjnego. W stosunku do 

organów ustalających prawo do 

zasiłków i ośrodków pomocy 

społecznej wzrost obciążeń 

administracyjnych. 

Wzrost przychodów po stronie 

składek na ubezpieczenie 

zdrowotne dotyczy obywateli   

i NFZ. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

          Projekt ustawy w dniu 5 lutego 2014 r. został przesłany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów 



10 

Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759) do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

a także do konsultacji z następującymi partnerami społecznymi: 

1) na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, 

z późn. zm.): 

a) Forum Związków Zawodowych, 

b) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

c) NSZZ ,,Solidarność”, 

2) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235,  

z późn. zm.): 

a) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) Konfederacją Lewiatan, 

c) Związkiem Rzemiosła Polskiego, 

d) Związkiem Pracodawców Business Centre Club 

– z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 21 dni. 

 Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, zgodnie  

z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. 

poz. 979) oraz na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Żaden 

podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 

 Ponadto projekt w dniu 5 lutego 2014 r. został przesłany do organizacji i podmiotów współpracujących  

z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, które brały udział w dyskusji na temat nowych rozwiązań w zakresie 

świadczenia pielęgnacyjnego, m.in. Fundacji Toto Animo, Stowarzyszenia „Dobra Wola”, Stowarzyszenia Opiekunów 

Osób Niepełnosprawnych ;Stop Wykluczeniom;, Platformy Oburzonych RP – Ruch Oburzonych, Stowarzyszenia „Stop 

Bezprawiu”, Organizacji Środowiskowej Opiekunów Osób Niepełnosprawnych OPZZ PP Ogólnopolski Pracowniczy 

Związek Zawodowy "Porozumienie Pracownicze", Ruchu Oburzonych – Solidarna Polska, Krajowego Stowarzyszenia 

Spółdzielców Nasze Mieszkania, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie 14 dni. 

          Uwagi i opinie do projektu ustawy zostały zgłoszone przez Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych 

;Stop Wykluczeniom;, Platformę Oburzonych RP – Ruch Oburzonych, Stowarzyszenie „Stop Bezprawiu”, Organizację 

Środowiskową Opiekunów Osób Niepełnosprawnych OPZZ PP Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy 

"Porozumienie Pracownicze". Do wskazanych uwag przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

ustosunkował się na spotkaniu z przedstawicielami ww. organizacji, które odbyło się dnia 26 lutego 2014 r.  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały poddane dokładnej analizie. W efekcie 

wybrano rozwiązania, które w najpełniejszy sposób realizują cel projektu, jakim jest realizacja wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem 184,6 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 1575,6 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie), 

z tego: 

184,6 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 1575,6 

- NFZ – składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 252 

- ZUS – składki na 

ubezpieczenie 

emerytalno- 

-rentowe 

172,6 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 1323,6 

Wydatki ogółem 1372,1 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 10346,1 

budżet państwa, 

z tego: 

1372,1 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 897,4 10346,1 

- zasiłki dla 

opiekunów 

1182,1 754,8 754,8 754,8 754,8 754,8 754,8 754,8 754,8 754,8 754,8 8730,1 

- składki na 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 252 
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ubezpieczenie 

zdrowotne 

- składki na 

ubezpieczenie 

emerytalno- 

-rentowe 

178 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 1 364 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem -1 187,5 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -758,3 -8 770,5 

budżet państwa -1 372,1 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -897,4 -10 346,1 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

184,6 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 139,1 1575,6 

Źródła 

finansowania  

       Zasiłki dla opiekunów finansowane będą ze środków budżetu państwa. W roku 2014 

na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z uwzględnieniem 

rezerwy celowej) zabezpieczone jest 10,2 mld zł. Mając na uwadze przewidywane wydatki na 

realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rządowego programu 

wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rządowego programu wsparcia rodzin 

wielodzietnych, nie ma możliwości sfinansowania w całości z posiadanych środków wydatków na 

realizację projektowanej ustawy. Szacuje się, że konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowych 

środków w wysokości 250 mln zł (z uwzględnieniem kwoty 50 mln zł przeznaczonej na wypłatę 

odsetek za zasiłki wypłacane za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień 

wejścia w życie ustawy. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy w ustawowej 

wysokości. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych 

i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia do obliczeń: 

Na podstawie danych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń rodzinnych z lat 

2012 i 2013 do wyliczeń przyjęto, że liczba świadczeniobiorców, która straciła prawo 

do świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 140 tys. osób. Przy uwzględnieniu dodatkowych czynników 

(przewidywaną liczbę zgonów osób niepełnosprawnych, aktywizację zawodową, ustalenie prawa do 

emerytury lub renty, a także pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego przez osoby opiekujące się 

niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz ustalenie w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego 

faktu niesprawowania lub nienależytego sprawowania opieki, przyjęto, że liczba osób, które 

otrzymają zasiłek dla opiekuna wyniesie ok. 117 tys. i jest to wielkość niezmienna dla lat kolejnych. 

        Wysokość zasiłku – 520 zł.  

         Na podstawie danych z 2012 r. ustalono, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

odprowadzane w wysokości 27,52% od podstawy, którą stanowi wysokość świadczenia czyli 520 zł 

opłacana jest w przypadku 57,12% świadczeniobiorców. Składka na ubezpieczenie zdrowotne  

w wysokości 9% podstawy, opłacana jest w przypadku 36,42% świadczeniobiorców. 

        Koszty obsługi stanowią 3% kwoty wypłacanego zasiłku i kwoty składki emerytalno-rentowej. 

        W roku „zerowym” obowiązywania ustawy koszty liczone są dla okresu od lipca 2013 r. 

do grudnia 2014 r. (18 miesięcy). Natomiast  koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne liczone  

są dla okresu od lipca 2014 r. (6 miesięcy). 

Dodatkowe informacje: Możliwe korzyści po stronie spadku wydatków na okresowe zasiłki 

z pomocy społecznej, jednakże wobec braku aktualnych danych statystycznych nie ma możliwości 

dokonania obliczenia wysokości przewidywanych oszczędności. 

 

        W związku z przewidywanym terminem przyznania zasiłku dla opiekuna w drodze decyzji 

administracyjnych w połowie 2014 r. zakłada się zmniejszenie wpływów z abonamentu radiowo- 

-telewizyjnego maksymalnie o 12,2 mln zł w 2014 r. Natomiast w latach 2015–2024 o 24,5 mln zł 

rocznie. Zmniejszenie wpływów zostało określone z założeniem, że wszyscy świadczeniobiorcy  

do czasu wejścia w życie ustawy opłacają abonament radiowo-telewizyjny. Biorąc jednak pod uwagę, 

że abonament opłaca ok. 10% gospodarstw domowych zmniejszenie wpływów kształtować się może 

na poziomie 1,22 mln zł w 2014 r. i 2,45 mln zł  rocznie w latach 2015–2024. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

1 295 895,6 895,6 895,6 895,6 895,6 10 251,5 

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Przyjęte założenia: 

        Na podstawie danych ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu świadczeń 

rodzinnych z lat 2012 i 2013 do wyliczeń przyjęto, że liczba świadczeniobiorców, która straciła 

prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 140 tys. osób. Przy uwzględnieniu dodatkowych 

czynników (przewidywaną liczbę zgonów osób niepełnosprawnych, aktywizację zawodową, 

ustalenie prawa do emerytury lub renty, a także pobieranie specjalnego zasiłku opiekuńczego 

przez osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz ustalenie w drodze 

rodzinnego wywiadu środowiskowego faktu niesprawowania lub nienależytego sprawowania 

opieki, przyjęto, że liczba osób, które otrzymają zasiłek dla opiekuna wyniesie ok. 117 tys. i jest 

to wielkość niezmienna dla lat kolejnych. 

      Wysokość zasiłku – 520 zł.  

       Na podstawie danych z 2012 r. ustalono, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 

odprowadzane w wysokości 27,52% od podstawy, którą stanowi wysokość świadczenia, czyli 

520 zł opłacana jest w przypadku 57,12% świadczeniobiorców. Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne w wysokości 9% podstawy, opłacana jest w przypadku 36,42% świadczeniobiorców. 

     Jednocześnie w związku ze zwolnieniem osób uprawnionych do zasiłku dla opiekuna  

z opłaty za abonament radiowo-telewizyjny (przy założeniu, że 10% gospodarstw opłaca 

abonament), przewiduje się zmniejszenie obciążeń dla świadczeniobiorców, co w efekcie 

przekładać się będzie na wzrost dochodów gospodarstw domowych o 1,22 mln zł w 2014 r.  

i 2,45 mln zł rocznie w latach 2015–2024.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

X   nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

X  zwiększenie liczby procedur * 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

X   tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

* przewidywany wzrost liczby procedur – wynikający z konieczności wydania ok. 117 tys. decyzji w sprawie przyznania 

prawa do zasiłku dla opiekunów oraz konieczności przeprowadzenia okresowej weryfikacji faktu sprawowania opieki. 
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9. Wpływ na rynek pracy  

brak 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11.  Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Projektowana regulacja określa m.in. zakres i szczegółowe warunki ustalania i przyznawania zasiłków osobom, 

którym prawo do  świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy nowelizującej 

oraz kwestie intertemporalne z tym związane. 

Zasiłki dla opiekunów, przyznawane na podstawie projektu przysługiwać będą w wysokości 520 zł miesięcznie, za 

okresy po dniu 30 czerwca 2013 r., w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na 

podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012 r. i nie miała 

ustalonego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego. 

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

– miernik – liczba osób pobierających zasiłek dla opiekunów, 

– wartość miernika – 117 000 osób, 

– termin ewaluacji – do końca kwartału przypadającego po pierwszym pełnym roku budżetowym, w którym obowiązywała 

ustawa. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920- .~f -{l.łjjff J 
DPUE.920.171.2014 /5 
dat.: RM-10-30-14 z 17.03.2014 r. 

Warszawa,{] marca 2014 r. 

Pan 
Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów wyraźona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do 
spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z przedłożonym projekten• ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów pozwalam 
sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Z poważaniem 


