
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 28. posiedzeniu Senatu 
w dniu 7 marca 2013 r. 

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

Szanowny Panie Ministrze! 
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wpro-

wadziła zmiany w dotychczasowym sposobie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych, nowe warunki na-
bywania prawa do świadczeń oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Osoby, które uzyskały świadczenie na podstawie starych przepisów, zachowują prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego do 30 czerwca 2013 r. Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z art. 11 ust. 3, wszystkie wydane na pod-
stawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają 
z mocy prawa. W miejsce dotychczasowego świadczenia pojawiają się dwa nowe świadczenia: świadczenie 
pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Jestem głęboko przekonany o słuszności wprowadzenia zmian w systemie, a w szczególności o potrzebie 
wyeliminowania nieprawidłowości skutkujących przyznaniem wielu świadczeń osobom, którym w rzeczywi-
stości takie świadczenia nie przysługiwały, na rzecz zwiększenia świadczeń dla tych osób, którym taka po-
moc jest niezbędna. Wspomniana nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych z pewnością przyczyni się 
do poprawy funkcjonowania systemu. 

Moje wątpliwości budzą jednak niektóre przesłanki wprowadzone do ustawy, które w znacznym stopniu 
ograniczają możliwość uzyskania specjalnego zasiłku rodzinnego. Zgodnie z wymienioną nowelizacją osoby, 
na których ciąży obowiązek alimentacyjny, otrzymują prawo do specjalnego zasiłku rodzinnego tylko w sy-
tuacji, gdy konieczność stałej opieki wiąże się z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Takie 
brzmienie przepisu wyłącza z tej możliwości osoby, które sprawują opiekę nad osobą bliską, a nie pozosta-
wały dotychczas w stosunku pracy. Zrozumiała jest chęć wyeliminowania sytuacji, w których osoby naduży-
wały prawa i, wykorzystując okoliczności, pobierały niesłusznie świadczenia. Niemniej jednak sytuacja, 
w której dyskryminuje się osoby ze względu na ich sytuację na rynku pracy, również jest niedopuszczalna. 
Ponadto przepis nie precyzuje dokładnie momentu, w którym ma nastąpić rezygnacja z zatrudnienia czy pra-
cy zarobkowej, co może budzić wiele wątpliwości na płaszczyźnie interpretacyjnej. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy Pan Minister przewiduje dalsze prace 
nad projektem zmian w prawie, mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości i zmianę wymogów co do 
osób korzystających z pomocy określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 
 

 


