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

Szanowny Panie Ministrze! 

Z uwagi na docierające do mnie liczne sygnały dotyczące problemu opiekunów dorosłych osób niepełno-

sprawnych pozwalam sobie zabrać głos i wystosować oświadczenie w tej sprawie. Jestem żywo zaintereso-

wana wsparciem starań o zapewnienie opiekunom osób niepełnosprawnych godnych warunków do wykony-

wania tej jakże ciężkiej pracy. Nie będzie to możliwe bez szerokiego wsparcia rządu. 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych z poświęceniem i oddaniem wykonują ważną pracę na rzecz osób, 

nad którymi sprawują pieczę. To praca trudna, wymagająca całodobowej dyspozycyjności, oddania, a także 

szerokich kompetencji. Nie jest bowiem tajemnicą, że w swej posłudze opiekunowie osób niepełnosprawnych 

niejednokrotnie realizują obowiązki przypisane placówkom ochrony zdrowia czy placówkom opiekuńczym. 

Jestem przekonana, że praca ta musi zostać dostrzeżona i doceniona przez państwo poprzez stworzenie spój-

nego i kompleksowego systemu wsparcia finansowego opiekunów oraz wprowadzenie odpowiednich rozwią-

zań emerytalno-rentowych. 

Cieszy mnie ostatnie stanowisko ministerstwa w sprawie zasad przyznawania zasiłków dla opiekunów do-

rosłych osób niepełnosprawnych. Niemniej jednak uważam, że maksymalna stawka wynosząca 820 zł jest 

wysoce niewystarczająca, biorąc pod uwagę specyfikę opieki nad osobą chorą oraz koszty związane z jej 

utrzymaniem i pielęgnacją. Stoję na stanowisku, iż w przypadku osób opiekujących się najciężej chorymi 

stawka powinna być zrównana z minimalną płacą. 

Szanowny Panie Ministrze! Jestem przekonana, że w momencie, gdy przedmiotem dyskusji jest zdrowie i 

życie Polaków, a także zapewnienie im godnych warunków w chorobie i cierpieniu, należy działać w taki 

sposób, by pomóc zarówno opiekunom, którzy z poświęceniem rezygnują z własnego życia dla dobra drugiej 

osoby, jak i samym chorym. W związku z powyższym proszę o informację, czy Ministerstwo Zdrowia planu-

je rozszerzenie działań wspierających osoby opiekujące się chorymi w domach − i potraktowanie ich zajęcia 

jako pracy w pełnym tego słowa znaczeniu i ze wszystkimi konsekwencjami, jakie z tego wynikają − zapew-

niając im między innymi ubezpieczenie zdrowotne czy rozwiązania emerytalno-rentowe. 

Jak już wspomniałam, cieszy mnie zmiana stanowiska Pana Ministra w sprawie przepisów z 1 lipca tego 

roku. Uważam jednak, że zasiłek wynoszący kilkaset złotych miesięcznie dla opiekunów tak ciężko chorych 

osób realnie nie likwiduje problemu i nie powinien być rozwiązaniem docelowym. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 




