
Oświadczenie złożone 
przez senator Janinę Sagatowską 
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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Z początkiem lipca 2013 r. opiekunowie osób niepełnosprawnych stracili prawo do świadczeń z tytułu za-

siłku pielęgnacyjnego. Stało się tak, gdyż z inicjatywy rządu PO-PSL znowelizowana została ustawa 

o świadczeniach rodzinnych. Już od ponad pół roku świadczenia pielęgnacyjnego nie otrzymuje blisko sto 
pięćdziesiąt tysięcy osób, w tym ponad sto osób z powiatu niżańskiego. Właśnie w imieniu opiekunów z tego 

terenu, którzy stracili to świadczenie pieniężne, mocno sygnalizuję powagę tej sprawy i proszę o pilne roz-
wiązanie problemu. 

Opiekun osoby niepełnosprawnej to zazwyczaj członek rodziny, który wziął na siebie obowiązek niesienia 

pomocy bliskiej osobie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Kosztem swojego życia zawodowego, 
a bardzo często także osobistego, poświęcając się w pełni niepełnosprawnemu, niesie ratunek – bezwarunko-
wo – i zapewnia kompleksową opiekę. Z miłości do podopiecznego nie jest w stanie przejść obojętnie wobec 

jego bólu, bezradności i zależności. Opiekun osoby niepełnosprawnej podporządkowuje swoje życie bliskie-
mu, staje się osobą, bez której podopieczny nie potrafi w ogóle funkcjonować. 

Wspomniana nowelizacja znacznie ograniczyła krąg podmiotów uprawnionych do świadczenia pielęgna-
cyjnego. Wprowadziła specjalny zasiłek opiekuńczy, którego przyznanie uzależnione jest od spełnienia okre-
ślonego kryterium dochodowego. Od lipca 2013 r., po zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, prawo do 

zasiłku w wysokości 520 zł za opiekę nad niepełnosprawnymi bliskimi utraciły osoby, które przekraczają 
próg dochodowy 623 zł na członka rodziny. Z kolei świadczenia pielęgnacyjne – 820 zł bez względu na do-
chód – otrzymują rezygnujący z pracy rodzice niepełnosprawnych dzieci oraz osób, które stały się niepełno-
sprawne w dzieciństwie. Wykluczeni z otrzymania wsparcia finansowego opiekunowie niepełnosprawnych, 

którzy z uwagi na konieczność zapewnienia opieki nad bliskimi musieli zrezygnować z pracy zawodowej, 
czują się oszukani, gdyż zostali pozbawieni świadczenia nabytego na podstawie przepisów prawa. Dokonali 

oni bowiem świadomego wyboru wycofania się z życia zawodowego w przekonaniu, że decyzje organów 

administracji o przyznaniu świadczenia nie utracą mocy wiążącej. 
Po apelach tysięcy oburzonych opiekunów i wniosku rzecznika praw obywatelskich zmianą przepisów i 

kwestią uchylenia tak zwanych praw nabytych zajął się Trybunał Konstytucyjny. Orzekł on, że zmiany 

w ustawie, które doprowadziły do odebrania świadczeń pielęgnacyjnych, są niekonstytucyjne. Trybunał Kon-
stytucyjny zobowiązał Sejm, by ten „bez zbędnej zwłoki” znowelizował przepisy ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, bo wraz z upływem czasu będzie się pogłębiała niezgodność obecnych rozwiązań z konstytucją. 

W tej kwestii Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz obie izby parlamentu powinny procedować w 

ekspresowym tempie, tak jak w przypadku zmian w OFE oraz tych dotyczących Lasów Państwowych. 
W związku z powagą sprawy i bardzo trudną sytuacją wielu tysięcy rodzin proszę o udzielenie dokładnej 

informacji, na jakim etapie są prace nad dostosowaniem prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

i nad powrotem do poprzednich rozwiązań prawnych w zakresie przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych.  

Z poważaniem 
Janina Sagatowska 
 

 




