
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 38. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 sierpnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o zainteresowanie się losem opiekunów osób niepełnospraw-

nych. Do tej pory, na mocy polskiego prawodawstwa, każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych, który 

podjął się opieki nad osobą niepełnosprawną i spełniał wymogi ustawowe, mógł liczyć na pomoc państwa 

w postaci świadczenia pielęgnacyjnego oraz opłacenia składek emerytalno-zdrowotnych. Była to skromna 

pomoc, ale jakże istotna z uwagi na bardzo ograniczone budżety domowe rodzin dotkniętych problemem 

niepełnosprawności w rodzinie. Dodatkowym dramatem, jaki spotkał opiekunów osób niepełnosprawnych, 

jest nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU 2012, poz. 1548), która weszła w życie z dniem 

1 stycznia 2013 r. Na mocy nowelizacji ustawy około stu pięćdziesięciu tysięcy opiekunów osób niepełno-

sprawnych, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie osiemnastego roku życia bądź, jeśli 

uczyły się w szkole, po ukończeniu dwudziestego piątego roku życia, pozbawiono nabytego prawa, wówczas 

nadanego na stałe, do świadczenia pielęgnacyjnego, a co za tym idzie – jedynego źródła dochodu opiekuna. 

Powstała sytuacja zmusi opiekunów osób niepełnosprawnych do odejścia od łóżek swoich bliskich – i pozo-

stawienia ich bez opieki – w poszukiwaniu zatrudnienia dającego źródło finansowe oraz ubezpieczenie spo-

łeczne i zdrowotne. 

Na mocy obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach rodzinnych specjalny zasiłek pielęgnacyjny jest 

obwarowany kryteriami, których większość opiekunów nie jest w stanie spełnić, ponieważ wprowadzono: 

– kryterium dochodowe, 623 zł netto na osobę w rodzinie niepełnosprawnego, łącznie z rodziną opiekuna; 

– wymóg rezygnacji z zatrudnienia (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego wymóg ten jest szerszy, 

gdyż określa przyczynę rezygnacji bądź niepodejmowania zatrudnienia); jeśli taki opiekun w rozumieniu 

ustawy nie posiada świadectwa pracy z wpisanym tytułem rozwiązania stosunku pracy z przyczyny opieki 

nad osobą niepełnosprawną, nie ma prawa do nabycia specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego. 

Niezasadne jest istnienie kryterium wiekowego w stosunku do osoby niepełnosprawnej, którą opiekuje się 

opiekun, ponieważ osoba niepełnosprawna, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem, czy osobą dorosłą, wy-

maga całodobowej opieki oraz ogromnego poświęcenia i zaangażowania opiekuna. 

Szanowny Panie Ministrze! Czy ze względu na tak liczne apele, wskazujące na nierówne i niesprawiedli-

we traktowanie opiekunów osób niepełnosprawnych, ustawa o świadczeniach rodzinnych zostanie ponownie 

rozpatrzona i poddana nowelizacji? 

Czy resort pracy i polityki społecznej przewiduje pomoc opiekunom osób niepełnosprawnych w postaci 

zastępczej formy pomocy, innej niż świadczenie pielęgnacyjne, pozwalającej na kontynuowanie opieki nad 

osobą niepełnosprawną? 

Dlaczego w imię prawa umożliwia się nierówne traktowanie ludzi starszych, niepełnosprawnych i ich 

opiekunów, dopuszczając do dyskryminacji ze względu na wiek osoby niepełnosprawnej? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 




