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Iwona O., Roman K. oraz Armil L. wnoszą petycję do Senatu HP w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej
w celu zrównania praw osób występujących o ustalenie prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z podjęciem opieki nad osobą
nie pełnosprawną (dalej: ON) bez względu na wiek ON w chwili powstania niepełnosprawności oraz przywrócenia praw nabytych do
świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom ON, jakich zostali pozbawieni po 3D.czerwca 2013 r.

Jako opiekunowie ON;pozbawieni praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., zwracamy się z prośbą do
senackiej Komisji Praw człowieka, Praworządności i Petycji, o nadanie trybu pilnego wniesionej przezNas petycji, z uwagi na jawną
niesprawiedliwość społeczną, ja ka ma miejsce w Polsce wraz ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, jaka została wdrożona w
życie z dniem 1 stycznia 2013 r. na mocy ustawy tzw. zmieniającej (Dz. U. 2012, poz. 1548).

Dopuszczamy możliwość podpisania się pod petycją dodatkowo przez innych opiekunów ON, którzy wniosą swoje podpisy osobnymi
pismami skierowanymi na adres Kancelarii Senatu RP z dopiskiem "Petycja". Osoby te, po udostępnieniu przez Nas treści wniesionej
petycji do Senatu RP i wyrażeniu przez nich aprobaty dla postulatów zawartych w petycji przez złożenie podpisu staną się osobami,
które będziemy de facto reprezentować (w ten sposób powstanie grupa osób zawierzającej podjętej przez Nas inicjatywie), stąd też
wszelkie ustalenia odnośnie losów petycji winny być kierowane przez Senat RP wyłącznie na adresy podane poniżej (na wszystkie trzy
jednocześnie). Dodatkowo należy spodziewać się, iż jako załączniki wnoszonej przez Nas petycji mogą być w późniejszym terminie
przesyłane na adres Karicelarii Senatu RP listy z podpisami osób popierających podjętą przez Nas inicjatywę, jako wyraz społecznego
poparcia
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. Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji, stowarzyszenia, grupy osób itp., prosimy również o podanie ich

nazwy
Nazwa

podmiotu

Dopuszczamy możliwość podpisania się pod petycją przez kolejnych opiekunów ON, w

tym celu wniosą swój podpis oddzielnym pismem
Ulica,

Kod pocztowy,

miasto

E-mail

Tytuł petycji

Akt prawa,

w którym

postulowana

jest zmiana

1. 1.
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3. 3.
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1.

2.

3.

Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zrównania praw osób

występujących o ustalenie prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z podjęciem opieki

nad osobą niepełnosprawną (dalej: ON) bez względu na wiek ON w chwili powstania

niepełnosprawności oraz przywrócenia praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego

opiekunom ON, jakich zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz.

992, z późnozm.)

Treść petycj i

Wnoszący petycję, będący opiekunami ON, kierują do Senatu RP postulat zainicjowania zmian

w przedmiotowej ustawie w poniższym zakresie:

1. wykreślenie z art. 2 pkt 2 określenia" ,specjalny zasiłek opiekuńczy "

2. wykreślenie z art. 3 pkt 16 określenia" lub specjalny zasiłek opiekuńczy ",

3. uchylenie art. 16a,

4. dopisanie do art. 17ust. 1punktu 5 o treści "małżonce lub małżonkowi",

5. uchylenie art. 17ust. la,

6. uchylenie art. 17 ust. 1b,

7. wykreślenie z art. 17 ust. 5 pkt l litera b) określenia ,,specjalnego zasiłku opiekuńczego

lub ".

8. uchylenie art. 17 ust. 5 pkt 2 litera a),

9. wykreślenie z art. 17 ust. 5 pkt 4 określenia " .specjalnego zasiłku opiekuńczego lub

świadczenia pielęgnacyjnego.,

10. dopisanie po art. 23 ust. 2 ustępu 2a o treści "Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,



Uzasadnienie Wykazane zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych mają na celu naprawienie tragicznej

sytuacji tzw. "dorosłych" ON i ich opiekunów, jaka zaistniała w Polsce od 1 stycznia 2013 r.,

~. tym również przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom ON

pozbawionych tych praw od 1 lipca 2013r. Ponadto celem postulowanych zmian jest

dostosowanie przepisów przedmiotowej ustawy do treści orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

(dalej: TK), do przepisów zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (dalej: EKPC)

:i jej aneksach oraz do fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego przy

13.09.2013 r.

wobec osób określonych wart. 24 ust. 2b, ustala z urzędu wójt, burmistrz lub prezydent

miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby określonej wart. 24 ust. 2b.",

11. uchylenie art. 23 ust. 4e, 4f oraz 4g,

12. dopisanie po art. 24 ust. 2a ustępu 2b o treści "W przypadku osób, którym na mocy art. 11

ust. 3 ustawy () zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

• (Dz. U. z 2012, poz.1548) z 7 grudnia 2012 r. wygaszono z mocy prawa decyzje

przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo do świadczenia

pielęgnacyjnego ustala się począwszy od 1 lipca 2013 r. ".
,

13. wykreślenie z art 27 ust. 4 określenia" lub specjalnego zasiłku opiekuńczego ".

14. Dostosowanie:

~ a) art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późno zm.),

b) art. 37 ust. 4 ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr

175, poz. 1362, z późno zm.),

c) art. 2 ust. l pkt 2 lit. j, art. 104 ust. l pkt 3 lit. c, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z

późno zm.),

d) art. 66 ust. 1 pkt 28, art. 68 ust. 4 pkt 3, art. 73 pkt 10, art. 81 ust. 4, art. 81 ust. 8 pkt: 3,

9, 10, II, art. Hl ust. l O, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki

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

1027, z późno zm.),

e) art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.

U. Nr 85, poz. 728, z późno zm.),

f) art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228),

. . g) art. 112a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 157, poz. 1240, z późno zm.)

do zmiany z pkt 3 petycji, tj. wykreślenia art. 16a z ustawy o świadczeniach rodzinnych

.specjalnego zasiłku opiekuńczego, stąd konieczne staje SIę zredagowanie przytoczonych

artykułów ustaw celem ujednolicenia przepisów (usunięcia z nich zapisów mówiących o

"specjalnym zasiłku opiekuńczym" i stworzenie innych uregulowań prawnych).
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uwzględnieniu sprawiedliwości społecznej, równości wobec prawa, ochrony rodziny w

ogólnym przesłaniu, szczególnej pomocy państwa wobec osób niepełnosprawnych i w

podeszłym wieku. Postulowane zmiany ustawy mają za swój cel również zrównanie praw i

obowiązków opiekunów i ON, zróżnicowanych przez ustawę o zmianie ustawy o

świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z 7 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2012,

poz. 1548) (dalej: ustawa zmieniająca) wprowadzoną w życie bez konsultacji społecznych ze

środowiskiem reprezentującym wykluczone ON oraz ich opiekunów. W efekcie

proponowanych zmian w ustawie państwo nie poniesie kolejnych koszów postępowań

administracyjno-sądowych oraz ograniczy wydatki na zasiłki z Pomocy Społecznej dla

opiekunów, a z tytułu pozbawienia praw nabytych wykluczonych opiekunów ON ustrzeże się

przed masowymi skargami do Europejskiego 'Trybunału Praw Człowieka (dalej: ETPC) ,

względnie pozwami cywilnymi z roszczeniem odszkodowawczym od Skarbu Państwa, a co

naj istotniej sze, przed realnym kosztem dla państwa z tytułu oddania do szpitali albo Domów

Pomocy Społecznej ON i stworzeniem kolejnej grupy "oszukanych" w Polsce, wyzbytych, w

skutek działania władzy ustawodawczej, więzi rodzinnych obywateli.

II. Cel świadczenia opiekuńczego

L Uwagi ogólne. Konstytucja RP
Tytułem wstępu przywołujemy zapisy Konstytucji, które winne stać się wytycznymi oceny

niniejszej petycji i wybrzmiewać podczas zapoznawania się zjej dalszą treścią.

Wsparcie państwa zasadne jest wobec osób, których sytuacja życiowa wymaga pomocy

szczególnie tam, gdzie państwo na specjalny obowiązek jej udzielania, a więc wobec rodzin,

małżeństw, osób ubogich czy niepełnosprawnych. Taki szczególny charakter dbałości państwa

ma swoje podstawy wywodzące się m.in. z art. 18 Konstytucji (nakazy ochrony i opieki nad

rodziną, małżeństwem, w ogólnym przesłaniu) jak również z art. 71 Konstytucji (szczególnej

pomocy władz publicznych rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej) ale również

art. 69 Konstytucji (osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą,

pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej).

Wg Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjna zasada równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji):

"polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych), charakteryzujące się

daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być traktowani równo. A więc według

jednakowej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak i faworyzujących"

(orzeczenie z 9 marca 1988 r., sygn. U. 7/87, aTK w 1988 r., cz. I, poz. 1).

W Polsce TK przyjął w swym orzecznictwie, że celem świadczenia pielęgnacyjnego jest

zastąpienie dochodu z pracy zarobkowej, jaki opiekun uzyskiwał, bądź uzyskiwałby, gdyby

Ipracował i nie zaimował sie opieka nad niepełnosprawnvrn niosac mu pomoc (częstokroć przez
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całą dobę, w naj przeróżniej szych potrzebach życiowych i 7 dni w tygodniu). Instytucja, jaką

jest świadczenie pielęgnacyjne, stanowi zatem pomoc dla osoby opiekującej się ON, ma

skompensować utracony dochód z pracy zarobkowej. Sprawujący opiekę świadomie

-rezygnuje z pracy zarobkowej, z jej podejmowania, mimo zdolności i gotowości do podjęcia

.zatrudnienia staje się bierny zawodowo z własnego, trudnego wyboru (wyrok TK z dnia

22.07.2008r., sygn. akt P.JJI() 7).

Z kolei zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) świadczenie

'pielęgnacyjne jest instytucją pomocy publicznej wobec osób bliskich ON w celu

zabezpieczenia ich egzystencji. W ten sposób ustawodawca wypełnia art. 69 Konstytucji RP

'mówiący o obowiązku Polski, wobec ON udzielania, zgodnie z ustawą, pomocy w

.zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (uchwała

składu siedmiu sędziów NSA z 11.12.2012 r., LEXnr 1230181).

Uznając powyżej przytoczoną celowość świadczenia opiekuńczego należy uznać, iż w

.praworządnym państwie żaden przedstawiciel władzy ustawodawczej nie powinien prowadzić

polemiki na poziomie nowelizacji przepisów ustawy z TK w zakresie orzeczeń wydanych przez

.ten sąd prawa. Niedopuszczalne jest zatem wprowadzanie w życie ustaw w jaskrawy sposób

kolidujących z utrwaloną linią orzeczniczą TK, a słuszne jest stosowanie się do orzeczeń TK i

dostosowywanie przepisów do wytycznych jakie narzuca Trybunał, określający granice

swobody władzy ustawodawczej.

III. Ustawa zmieniająca. Dyskryminacja środowiska ON oraz

ich opiekunów ze względu na wiek
Z dniem l stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa zmieniająca, nowelizująca zapisy ustaw

bez przeprowadzenia konsultacji społecznych ze środowiskiem reprezentującym opiekunów

ON, którzy nabyli swoją niepełnosprawność po ukończeniu 18 r. Ż. lub w przypadku

kontynuowania nauki po ukończeniu 25 r. ż. (dalej: kryterium wiekowe), co już jest niezgodne

z art. 4 ust. 3 ratyfikowanej przez Polskę 6 września 2012 r. Konwencji ONZ o Prawach Osób

Niepełnosprawnych, mówiącym, że "w toku podejmowania decyzji w zakresie spraw

dotyczących osób niepełnosprawnych Państwa Strony będą ściśle konsultować się z osobami

niepełnosprawnymi. a także angażować te osoby, w tym niepełnosprawne dzieci, w te procesy,

za pośrednictwem reprezentujących je organizacji ".

Wprowadzone z początkiem 2013 r. zmiany dotyczyły w uproszczeniu trzech głównych

nurtów:

l. rozdzielenie "na siłę" opiekunów niepełnosprawnych tzw. "dzieci" od "dorosłych"

. (i to mimo licznych orzeczeń TK, mówiących, że taki podział jest niekonstytucyjny - por. wy-

rok z dnia 18/ipca 2008 r. sygn. akt P 27/07, wyrok z dnia 22/ipca 2008 r. sygn. akt P 41/07);

. 2. przyznanie opiekunom niepełnosprawnych tzw. "dzieci" dużo większego wsparcia (620 zł

świadczenie pielęgnacyjne + 200 zł od kwietnia 2013 r. pomocy finansowej, czyli łącznie 820
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zł oraz zapowiedź zmian kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do minimalnej pensji, co obecnie

stanowi 1600 zł), mimo, iż mogą być w faktycznie lepszej sytuacji materialnej od opiekunów

niepełnosprawnych tzw. "dorosłych", a dodatkowo brak wymogów rezygnacji z zatrudnienia

(mogą nie podejmować zatrudnienia), brak kryterium dochodowego, ustawa kontroluje w

uproszczeniu tylko wiek, w którym niepełnosprawny nabył niepełnosprawność, tzn. czy miał

mniej niż 18 lub 25 lat, nieistotny jest natomiast obecny wiek niepełnosprawnego, więc może

mieć aktualnie np. 60 lat (stąd tzw. "dzieci", bo zapisy ustawy widzą także w dorosłym "dziec-

ko", jeżeli nabył niepełnosprawność przed przekroczeniem kryterium wiekowego),

3. wprowadzenie innego świadczenia - specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego dla opiekunów

ON, którzy nabyli niepełnosprawność po przekroczeniu kryterium wiekowego w niższej kwo-

cie, bo tylko 520 zł, z dodatkowymi obwarowaniami, aby znikomy procent opiekunów spełnił

drakońskie zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, a także wprowadzenie żądania dowo-

dzenia rezygnacji z zatrudnienia, co w praktyce uskuteczniane jest przez Ośrodki Pomocy Spo-

łecznej kontrolą świadectw pracy (nawet kilka lat wstecz), wszystko, aby opiekun nie mógł

kontynuować opieki, a w efekcie pozostawił niepełnosprawnego bez niej.

Mamy świadomość, iż budżet państwa nie jest skarbonką bez dna, że kryterium dochodowe

służy obiektywnemu wyłonieniu osób w naj cięższej sytuacji materialnej z racji ograniczonych

zawsze środków finansowych, ale mówimy stanowcze 3 x NIE (!) dla:

a) tworzenia fikcyjnego podziału na grupy ON i ich opiekunów,

b) progu dochodowego w wysokości 623 zł na członka rodziny, bo jest to próg nędzy,

c) ustalania kryterium dochodowego selektywnie tylko dla grupy opiekunów niepeł-

nosprawnych tzw. "dorosłych".

Grupa opiekunów niepełnosprawnych tzw. "dzieci" nie jest uboga z definicji aby wymagała

odrębnych regulacji prawnych, stąd też jeżeli ustawodawca wprowadza kryterium dochodowe

mające wyłonić najbardziej potrzebujących to nie powinien tego czynić wybiórczo, odmiennie

traktując rodziny, w których pozostają niepełnosprawni, i nie może być na tak niskim pułapie.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż świadczenie opiekuńcze adresowane jest do opiekuna

ON a nię do niepełnosprawnego. Różnicowanie wsparcia opiekunów, w zależności od statutu

ON, stoi w sprzeczności w celem świadczenia, które ma zastąpić utratę wynagrodzenia z tytułu

rezygnacji z zatrudnienia bądź jego niepodejmowania. Zarówno opiekunowie

niepełnosprawnych tzw. "dzieci" jak i "dorosłych" dokonują tej samej decyzji życiowej,

charakteryzują się tymi samymi relewantnymi cechami - opieka nad niepełnosprawnym

członkiem rodziny (nawet może istnieć to samo spokrewnienie w linii prostej między

niepełnosprawnym a opiekunem, tj. rodzic - dziecko), rezygnacja z pracy zawodowej na rzecz
..

świadczenia całodobowej pomocy nad członkiem rodziny i związana z tym utrata

wynagrodzenia i utrzymywanie się wyłącznie z uzyskanego świadczenia pielęgnacyjnego,

pozostawanie w relacji z niepełnosprawnym członkiem rodziny w obowiązku alimentacyjnym i

wvwiazvwanie się z tego obowiązku dobrowolnie odciążając w ten sposób państwo od
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konieczności zapewnienia instytucjonalnej opieki tym osobom.

Nie ma różnicy w decyzji o "rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością

sprawowania opieki nad niepełnosprawnym" czy to "dzieckiem" czy "dorosłym" czy "18

latkiem" czy ,,25 latkiem" bądź iSO, 60, 80, 90 latkiem, wszyscy są bowiem niepełnosprawni i

wszyscy w zgodzie z orzeczeniem Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności nie mogą bez

-codziennej, stałej pomocy samodzielnie egzystować, gdyż częstokroć zagraża to nie tylko

utracie zdrowia ale i przede wszystkim życia. Jeżeli opiekun nie podejmuje zatrudnienia bądź z

'niego rezygnuje, to niezależnie od wieku osoby niepełnosprawnej, utrata jego dochodu jest z

·tego samego tytułu, nie jest inna.

Ponadto stoimy na stanowisku, iż nie sposób z daty powstania niepełnosprawności

.określić zasadność prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, dzieląc opiekunów

przedmiotowo, w zależności od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego,

jeśli nie kontroluje się sytuacji faktycznej, materialnej, gdyż taka praktyka jest niesprawiedliwa

społecznie i doprowadza do dyskryminacji jednej i uprzywilejowania drugiej grupy opiekunów

charakteryzujących się relewantną cechą, a zatem łamie konstytucyjną zasadę równości i jest

kryterium dyskryminującym. Osoba, która nabyła niepełnosprawność w wieku np. 19 lat, a już

nie uczyła się, bo podjęła pracę i uległa wypadkowi stając się niepełnosprawnym w stopniu

znacznym (wg obecnych zapisów ustawy jest już uznawana za tzw. "dorosłego"), nie mogła

więc wypracować sobie żadnego kapitału, uprawnień do świadczeń, do zabezpieczenia

rentowego. Rodzic, czy ogólnie ujmując opiekun takiej ON nie uzyska praw do świadczenia

.pielęgnacyjnego, a jedynie mógłby ubiegać się o iluzoryczną formę pomocy w postaci

specjalnego zasiłku opiekuńczego, przy spełnieniu 3 podstawowych warunków (kryterium

dochodowe, rezygnacja z pracy potwierdzona w świadectwie pracy, pozytywne przejście

wywiadu środowiskowego), a wystarczy, że drugi z rodziców tego młodego człowieka pracuje,

ą. rodzina ta zostanie pozbawiona pomocy państwowej, dokładnie rzecz ujmując to państwo

zostawi tego niepelnosprawnego bez pomocy, postawi go samemu sobie i przerzuci zakres

:odpowiedzialności z państwa na rodzinę, nie wspierając jej. Gdyby ten sam nastolatek uległ

wypadkowi przed ukończeniem 18 lat, państwo widziałoby w nim niepełnosprawnego oraz

-obowiązki jakie na państwie spoczywają i wypływają z przepisów Konstytucji RP.

Dla przypomnienia art. 68 ust. 3 Konstytucji -RP stanowi, że "Władze publiczne są

obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym,

osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku" i nie poduszcza on, aby

ustawodawca mógł dokonywać różnicowania sytuacji prawnej ON ze względu na "wiek, w

Jtórym powstała niepełnosprawność", bądź też uzależniać szczególną opiekę od kryterium

dochodowego, dokonując faworyzacji części ON oraz dyskryminacji innych. Rola opiekuna

.,ON w rzeczywistości odnosi się do różnych funkcji, w tym do świadczenia opieki

zdrowotnej: dozowanie leków, wykonywanie opatrunków, zastrzyków, pomiary stężenia

glukozy we krwi, ciśnienia tętniczęzo krwi, konsultacje lekarskie czy dowożenie
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niepełnosprawnych do lekarzy, szpitali (itp.), przewodnictwo dla osób ociemniałych,

wykonywanie rehabilitacji, ale także karmienie, gotowanie, ubieranie, zapewnienie higieny

osobistej i wiele innych czynności, kończąc na okazywaniu zainteresowania, ciepła i wsparcia

dla potrzeb dnia codziennego. Nie można więc sztucznym, dyskryminującym kryterium

wiekowym dzielić ON doprowadzając do takich uregulowań prawnych, które w rzeczywistości

prowadzą wprost do wykluczenia społecznego i głodu, osamotnienia rodzin w potrzebie, z którą

borykają się a nie są w stanie samodzielnie jej sprostać.

Wnoszący petycję z całą stanowczością sprzeciwiają się dzieleniu osób niepełnosprawnym na

"faworyzowanych" i na "dyskryminowanych", jeżeli wszyscy posiadają takie same orzeczenia

Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności to muszą być traktowani jednakowo, bo

świadczenie opiekuńcze nie jest (jak można sądzić po wypowiedziach MPiPS) "zasiłkiem dla

bezrobotnych" a jest pośrednią formą wsparcia ON poprzez umożliwienie podjęcia się przez

członka rodziny osobistej opieki nad niepełnosprawnym, tak aby więzi rodzinne mogły być

podtrzymywane, wzmacniane, aby dobro rodziny w ogólnym przesłaniu było na piedestale jako

podstawowa komórka struktury społeczeństwa, a nie jako tragedia życiowa rodziny,

wykluczonej z życia społecznego, wyrugowanej i opuszczonej, żyjącej w nędzy, stanowiącej

problem dla państwa, bo wymagającej wsparcia. Niepełnosprawność to nie choroba, która

zaraża. to iedvnie o2raniczenie zdrowotne funkcii człowieka, nadal człowieka a nie

Art. 69 zaś mówi "Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z

ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji

społecznej. " Przepis ten, innymi słowy stwierdza istnienie obowiązku władzy publicznej do

wykreowania stosownych regulacji prawnych, umożliwiających realizację nałożonego przez

Konstytucję zadania pomocowego (będącego jej obowiązkiem) i odsyła do ustawy, zarówno

jeśli chodzi o poziom zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, jak i przedmiot regulacji

w tym zakresie. Państwo nie ma dobrowolności w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków,

może za to regulować sposób wywiązywania się z nich w granicach określanych przez

Konstytucję, ale nie może pozbawiać niepełnosprawnego pomocy i to w sposób wybiórczy,

czyli może decydować "jak" (w jakim zakresie) ale nie "czy", a pozbawienie wyodrębnionej

grupy opiekunów (szacunkowo jest ich ponad 150 000, po uwzględnieniu opiekunów

niepełnosprawnych tzw. "dzieci", którzy mogą nabyć na nowo utracone swoje prawa) praw

nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego jest działaniem odmawiającym niepełnosprawnym

pomocy świadczonej do tej pory przez ich opiekunów, czyli jest działaniem "czy", jest więc

ucieczką państwa od konstytucyjnych obowiązków. Taką samą ucieczka państwa od

obowiązków na nim spoczywających jest tworzenie dyskryminujących opiekunów regulacji

prawnych, różnych przy specjalnym zasiłku opiekuńczym oraz świadczeniu pielęgnacyjnym,

którzy po raz pierwszy będą ubiegać się o ustalenie dla nich prawa do świadczenia

opiekuńczego.
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13.09.2013 r.

"problemu", czy brutalnie ujmując "przedmiotu".

IV. Stopień pokrewieństwa - kolejność ustalania uprawnień

członków rodziny ON do świadczenia opiekuńczego
Niedopuszczalne jest, aby w różnorodnych uwarunkowaniach rodzinnych, państwo narzucało

rodzinie, który z jej członków może stać się opiekunem ON, bądź w jakiej kolejności. Państwo

powinno wspomagać z definicji każdego członka rodziny, określonego w przepisach ustawy

(przy uwzględnieniu proponowanych przez Nas zmian), jeżeli deklaruje gotowość podjęcia się
~,.-

opieki i wywiązywania się ze swoich nie tylko prawnych ale i moralnych obowiązków.

Tworzenie kolejnych sztucznych regulacji, typu: jak żyje ojciec, matka osoby

niepełnosprawnej, a z różnych względów nie mogą podjąć się funkcji opiekuna (chociażby

podeszły wiek, czy zamieszkiwanie w innej części kraju, bądź waśnie rodzinne itp. sytuacje),

to 'brat czy siostra, albo i wnuk czy wnuczka osoby niepełnosprawnej nie może podjąć się

'opieki spełniając zapisy ustawy, nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, bo takie regulacje

powodują, że w ich efekcie ON nie ma opieki w ogóle, bądź jest udzielana przez rodzinę w

niewystarczającym zakresie, Akceptowane jest natomiast zastrzeżenie ustawy, iż opiekunem

nie może być osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności, gdyż jest to obiektywna

przesłanka, ograniczająca funkcje opiekuńcze, stąd też powinna pozostać bez zmian.

V. Dyskryminacja instytucji małżeństwa przy ustalaniu

opiekuna dla ON
Podobna sytuacja dotyczy małżeństw. Małżeństwo, jak i rodzina, jest chronioną przez

państwo instytucją. Wprowadzanie absurdalnych regulacji w przepisach dotyczących

świadczenia pielęgnacyjnego, aby małżonek nie mógł stać się opiekunem wg zapisów ustawy

nie służy ani państwu, ani małżeństwu, ani społeczeństwu i jest nadużyciem w zapisach ustawy,

druzgocąco skrytykowanym nie tylko w poszczególnych wyrokach sądów administracyjnych

(por. wyrok WSA w Olsztynie z 6 października 2011 r. sygn. akt II SA/Ol 665/11, wyrok NSA z

dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt I OSK 722/09 i sygn. akt I OSK 723/09), ale także, co

.naj istotniej sze, w orzeczeniach TK (postanowienie TK z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt P

38/09, OTK 2010, Nr 5, poz. 53).

To właśnie obecnie obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych wart. 17 ust.1 pkt 4 w

Związku z art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a) uniemożliwia przyznanie prawa małżonkowi do

Świadczenia. Podobny (chociaż już bez wymienienia w negatywnych przesłankach) jest status

małżeństw, w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego (postulujemy o uchylenie art. 16a w

całości). Użyta konstrukcja przepisu art 16a ust. l stanowi, że "1. Specjalny zasiłek opiekuńczy

przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustaHry!z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks

rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 529) ciaźy obowiczek alimentacvinv (..) ",
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VI. Prawo ON do posiadania opiekuna dla własnych potrzeb

egzystencj alnych

zatem odwołuje się do przepisów szczegółowych, zawartych w k.r.o. Ustawodawca powinien

mieć świadomość o tym, iż k.r.o. wykazuje, iż obowiązek alimentacyjny między małżonkami

nie istnieje (między małżonkami nie ma bowiem stopnia pokrewieństwa a są oni jedynie

zobowiązani do m.in. "przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój

związek założyli" o czym mówi w skrócie art. 27 k.r.o.), on dopiero pojawia się z chwilą

rozwodu, separacji, unieważnienia małżeństwa (art. 60, 61 i 130 k.r.o.). Takie ujęcie zapisu

art. 16a ust. l po raz kolejny jest powielaniem błędu legislacyjnego z art. 17 ust. 1 pkt 4.

Niedopuszczalne jest bowiem, aby regulacje prawne sprzyjały rozwodom małżeństw, w których

jedno z małżonków jest niepełnosprawne, tak aby drugi z nich chcąc się poświęcić do końca i

.zaopiekować się osobiście niepełnosprawnym współmałżonkiem miał się najpierw z nim

rozwieść, aby móc funkcjonować jako opiekun. Wprowadzenie zmian do ustawy ma usprawnić

postępowanie adminsitracyjno-sądowe w tym zakresie, aby małżonek nie musiał wegetować w

nędzy przez rok, dwa lata, tocząc indywidualne boje w sądach o uznanie jego praw, bo to jest

nieludzkie, aby widząc problem oraz mając wytyczne TK (postanowienie oznaczone powyżej),

które mówią wprost:

"Choć ocena konstytucyjności zaskarżonego rozwiązania przez Trybunał Konstytucyjny nie jest

możliwa w ramach niniejszego postępowania, należy zwrócić uwagę, że zarówno sąd pytający,

jak i inne cytowane sądy administracyjne oraz Prokurator Generalny i Marszałek Sejmu

wyrażali zgodnie pogląd, że literalne brzmienie art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a ustawy o

świadczeniach jest - w odniesieniu do stanów faktycznych wskazanych przez sąd pytający -

sprzeczne z przepisami Konstytucji i niespójne z ratio legis świadczenia pielęgnacyjnego oraz

innymi rozwiązaniami zakwestionowanej ustawy. Krytyczna ocena zaskarżonej regulacji -

podzielana także przez ekspertów (por. M Szczepańska, op. cit., s. 3-4) - może stanowić sygnał

dla ustawodawcy, aby w imię zasady pewności prawa oraz zasady lojalności państwa

względem obywateli (art. 2 Konstytucji) doprecyzować jej brzmienie. W takim wypadku

odpowiednie zmiany powinny nastąpić także w przepisach wykonawczych do ustawy o

świadczeniach (por. omówione rozporządzenie z 2005 r.). Podjęcie ewentualnych decyzji w tym

względzie należy jednak do wyłącznych kompetencji prawodawcy. "

dalej ustawodawca me zmieniał zapisów ustawy, którymi nadal kierują się organy

administracyjne.

Całkowicie nie akceptowana jest sytuacja, w której w rodzinie osoby sprawującej opiekę,

może być ustalony tylko jeden opiekun. To kolejna sztuczna regulacja, nie poparta żadnymi

racjonalnymi przesłankami, a powodująca tylko realne problemy dla ON. Jeżeli w rodzinie,

dalszej czy bliższej, będzie kilkoro ON, a zatem będzie taka rodzina dotkliwiej dotknięta przez

los, to okazuje się, iż tylko jedna ON może mieć opiekuna, inna ON pozostanie poza systemem
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VII. Pomawianie środowiska opiekunów ON o nadużycia

wsparcia jeżeli nie posiada innej rodziny, niż tylko tę, w której jest już ustalony opiekun ale do

innej ON, tylko czemu ona jest winna? Każda osoba niepełnosprawna, posiadająca

~dpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo być jednakowo traktowana,

tzn. powinna mieć zapewnioną możliwość uzyskania wsparcia w systemie pomocowym ustawy

o' świadczeniach rodzinnych posiadania opiekuna dla własnych potrzeb życiowych,

niezależnie czy w rodzinie osoby ubiegającej SIę o przyznanie prawa do świadczenia

pielęgnacyjnego jest już ustalony opiekun dla innej ON. Jedynym ograniczeniem, jakie

powinno pozostać w ustawie, jest ograniczenie przyznania opiekunowi jednego świadczenia

pielęgnacyjnego, co jest zgodne z celem świadczenia pielęgnacyjnego (wsparcie opiekuna z

tytułu podjęcia się opieki i związanej z tym konieczności rezygnacji z zatrudnienia). Każdy

opiekun, każdy niepełnosprawny winien być "przynależny do siebie", bez tworzenia
.,
dodatkowych, sztucznych zakazów.

Państwo ingeruje w newralgiczną materie miru domowego. ON i ich opiekunowie, nie

zasługują i nie mają nawet na to czasu, aby musieli co roku, albo i częściej (przy istnieniu

kryterium dochodowego) żyć w niepewności dnia jutrzejszego. Rodziny, w których pozostają

ON mają szereg ważniejszych i pilniejszych spraw, niż cykliczne pojawianie się w urzędach i

dowodzenie, że nie są wielbłądami: "czerwonymi noskami", "oszustami", "wnuczkami z

Krakowa czy ze Szczecina" (w tej ostatniej sprawie został nawet powiadomiony przez

opiekunów ON detektyw Rutkowski oraz ITKA, i to nie jest żart, bo widocznie Ministerstwo

Pracy i Polityki Społecznej - dalej MPiPS '- ma wielki problem z odnalezieniem "wnuczka",

'który jak donosi Ministerstwo "przemieszcza się" z miasta do miasta a przy tym Ministerstwo

tak łatwo pomawia w publicznych wystąpieniach środowisko opiekunów o "nadużycia" i to

tych opiekunów, którzy pozbawieni praw nabytych niczym nie przyczynili się do utraty

.ważności prawomocnych decyzji, ponieważ z powziętych na siebie zobowiązań wywiązywali

'się i wywiązują się nadal). W tym miejscu należy przytoczyć ku pamięci dla prawodawcy, iż w

zgodzie z orzeczeniem TK z dnia 18 lipca 2008 r. P 27/07:

"trudności w ustaleniu rzeczywistego sprawowania opieki i pielęgnowania osoby

niepełnosprawnej ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

koniecznością stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia nie mogą stanowić

.wystarczajqcej przesłanki odstąpienia od zasady równego traktowania podmiotów

znajdujących się w sytuacji podobnej. Na ustawodawcy ciąży obowiązek takiego

ukształtowania przepisów, aby nie sprzyjały one nadużyciom.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ograniczenie kręgu osób uprawnionych do otrzymywania

swiadczenia pielęgnacyjnego, prowadzące do naruszenia konstytucyjnej zasady równości,

wynikającej z art. 32 ust. 1 Konstytucji, nie może być usprawiedliwione założoną z góry

niesprawnością władzy publicznej lub jej agend. Nie jest to w rozpatrywanej sprawie wartość

konstvtucvina, uzasadniaiaca odmienne traktowanie podmiotów znaiduiacvcn się w svtuacii
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podobnej, charakteryzującej się tymi samymi, relewantnymi kryteriami. "

Innymi słowy, to MPiPS winien bić się w pierś, jeżeli faktycznie dochodzi o jakiś nadużyć, ale

odpowiedzialność za ich stwierdzenie i przeciwdziałanie w ramach posiadanych zapisów

rozporządzeń (§ 12. 1. Rozporządzenia MPiPS z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U nr 298 z 2011 poz. 1769))

leżała i leży po stronie Ministerstwa i podległych mu organów, i nigdy nie może być

przerzucana na zbiorową odpowiedzialność opiekunów, ponieważ władza publiczna i jej

agendy są niesprawne.

Nie godzimy się, abyśmy będąc opiekunami niepełnosprawnych tzw. "dorosłych" byli

traktowani przez prawo odmiennie, z uwidocznionym w ustawie domniemaniem "oszustów", z

podejrzliwością prześwietlani przez wywiady środowiskowe, cyklicznie dokonywane co 6

miesięcy. Dyskryminowani zapisami ustawy opiekunowie nie obawiają się kontroli, ale nie

mogą być przez prawo traktowani z brakiem zaufania, podczas gdy sztucznie wyłoniona

grupa opiekunów niepełnosprawnych tzw. "dzieci" przy obecnych zapisach prawnych była

wykreowana na "uczciwych z definicji". Takiemu traktowaniu nie wyrażamy akceptacji.

Dopuszczamy możliwość zapisu w ustawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych, ale

przy uwzględnieniu, iż wszyscy opiekunowie będą podlegać takiej samej kontroli (w tej

materii petycja nie wnosi propozycji ujęcia nowego zapisu w ustawie wprowadzającego

obowiązkowy wywiad środowiskowy przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

ale dopuszczamy poczynienie go przez Senat RP przy Naszej zadeklarowanej w tym miejscu

aprobacie).

VIII. Pozbawienie opiekunów ON praw słusznie nabytych do

świadczenia pielęgnacyjnego
Najcięższym zarzutem, na jaki naraziła się władza publiczna jest pozbawienie praw słusznie

nabytych przez opiekunów ON wprowadzając w życie art. 11 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy

zmieniającej, które to działanie wyczerpuje znamiona niekonstytucyjności z art. 2, art. 18, art.

69 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji RP oraz gwałci Protokół 1 art. 1 EKPC a także art. 6 ust. 1

EKPC (w kontekście naruszenia zasady pewności prawnej) w zakresie w jakim pozbawia a nie

przyznaje prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po dniu 30.06.2013 r. osobie obciążonej

obowiązkiem alimentacyjnym zdolnej do pracy, a otrzymującej świadczenie pielęgnacyjne do

30.06.2013 r. na podstawie dotychczas (do 31.12.2012 r.) obowiązującej ustawy o świadczeniach

rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 992, z późno zm.),

niezatrudnionej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym

członkiem rodziny.

Art. 2 Konstytucji RP zawierający klauzulę demokratycznego państwa prawnego należy,

zdaniem TK, do fundamentalnych przepisów konstytucyjnych określaiacvch podstawowe i
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szczególnie chronione cechy ustrojowe RP. Artykuł ten stanowi niezwykle ważną dyrektywę w

zakresie stanowienia prawa dla organów władzy publicznej. Z dyrektywy tej wywodzą się

między innymi takie zasady prawa jak:

.• zasada proporcjonalności,

,.. '. zasada niedziałania prawa wstecz,

• zasada prawa do sądu,

.' zasada ochrony życia ludzkiego,

• zasada ochrony praw słusznie nabytych.

To jedynie tylko część zasad czerpiących z zasady demokratycznego państwa prawego.

, Odnosząc się do zasady demokratycznego państwa prawnego TK wielokrotnie wskazywał,

ze:
l) ochrona praw nabytych dotyczy zarówno praw podmiotowych prywatnych, jak

publicznych praw podmiotowych, a także ich ekspektatyw,

2) źródłem tych praw jest ustawa, ale są one funkcjonalnie ZWIązane z prawarm

gwarantowanymi przez Konstytucję, gdyż stanowią realizację tych praw,

3) do naruszenia zasady ochrony praw nabytych dochodzi, gdy pozbawia się jednostkę

dotychczasowego prawa podmiotowego w drodze uchylenia lub zmiany ustawy, a także

przez jego ograniczenie, które naruszy istotę tego prawa,

4) zasada ochrony praw nabytych nie oznacza, że prawa te są niezmienne; ustawodawca

ma pewną swobodę w zakresie kształtowania treści danego prawa. Dopuszczalne

zmiany czy ograniczenia, a czasem również pozbawienie prawa podmiotowego jest

możliwe z uwagi na realizację innych ważnych wartości. Może ono być dokonane

jedynie w niezbędnym zakresie i pod warunkiem wyrównania praw utraconych

(por. wyrok z 23 listopada 1998 r., sygn. SK7/98, aTK ZU nr 7/1998, poz. 114, wyrok z

30 marca 2005 r., sygn. K 19/02, aTK ZU nr 3/A/2005, poz. 28).

Dla równowagi przytoczonych orzeczeń Trybunału należy stwierdzić, iż ingerując w prawa

nabyte, prawodawca powinien umożliwić zainteresowanym dostosowanie się do nowej sytuacji,

w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiedniego vacatio legis. Ocena dopuszczalności

ograniczeń praw podmiotowych wymaga zatem rozważenia:

1) czy wprowadzone ograniczenia znajdują podstawę w innych normach, zasadach lub

wartościach konstytucyjnych,

2) czy nie istnieje możliwość realizacji danej normy, zasady lub wartości konstytucyjnej

bez naruszania praw nabytych,

3) czy wartościom konstytucyjnym, dla realizacji których prawodawca ogranicza prawa

nabyte, można w danej konkretnej sytuacj i przyznać pierwszeństwo przed wartościami

znajdującymi się u podstaw zasady ochrony praw nabytych,

4) czy prawodawca podjął niezbędne działania mają,ce na celu zapewnienie jednostce

warunków do przystosowania się do nowej reguły.

13.09,2013 r. Petycja opiekunów ON skierowana do Senatu RP Strona 12 z 23



VIII.1 Ochrona własności w ujęciu praw człowieka oraz Konstytucji

RP

Protokół nr l art. 1 EKPC, stanowi o prawie każdej osoby fizycznej i prawnej do poszanowania

swego mienia. Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie

publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami

prawa międzynarodowego.

Wedle orzecznictwa ETPC, jak i TK w Polsce, pojęcie własności ma szerokie znaczenie, nie

dotyczy ono jedynie własności materialnej (nieruchomości), natomiast za własność możliwe

jest do uznania posiadanie indywidualnego prawa i korzyści majątkowej, w tym także

wywodzonego z prawomocnej decyzji administracyjnej uzyskanej na podstawie ustawy.

W zastosowaniu art. 11 ust. 3 oraz ust. 1 ustawy zmieniającej mamy do czynienia z

pozbawieniem prawa własności opiekuna ON do świadczenia pielęgnacyjnego, stanowiącego

zabezpieczenie materialne opiekuna ON w określonej wartości ekonomicznej 520 zł

miesięcznie (620 zł od 01.07.2013 r.), jak również prawa niematerialnego opiekuna ON,

wywodzącego SIę bezpośrednio w związku z posiadania przez opiekuna ON prawa

materialnego, w postaci zapewnienia w przyszłości zabezpieczenia społecznego, realizowanego

przez opłacanie od wysokości prawa materialnego przez burmistrza, wójta lub prezydenta

miasta składek na ubezpieczenie rentowo-emerytalne w kwocie 143,10 zł (170,62 zł od

01.07.2013 r.) ale i również ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46,80 zł (55,80 zł od

01.07.2013 r.), co stanowi o możliwości uzyskania prawa do renty bądź emerytury oraz bieżącą

możliwość korzystania przez opiekuna ON ze świadczeń zdrowotnych w ramach

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zarówno nabyte prawo materialne jak I

niematerialne opiekuna ON jest własnością indywidualną, korzystać z niego może jedynie

opiekun ON imiennie. Z tytułu posiadania przez opiekuna ON nabytego prawa własności

wypływają zarówno uprawnienia opiekuna ON jak i obowiązki. Obowiązkami opiekuna jest

sprawowanie opieki nad ON, zależną od jego opieki. Posiadane prawo własności opiekuna ON

nabyte na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej stanowi ~arancie stałości

uzyskanego prawa przy zachowaniu przez Polskę konstytucyjnej zasady zaufania do

państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 Konstytucji RP). Zasada ta wymaga takiego

stanowienia i stosowania prawa, by obywatel mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie

naraża się na skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji.

Przytoczona zasada jest jednym z fundamentalnych przepisów, na którym opiera się

funkcjonowanie państwa demokratycznego i prawnego, stąd też podlega w Polsce ścisłej

kontroli TK, gdyż stanowi ustaloną zasadę prawa przedmiotowego, wyznaczającego granice

ingerencji władzy publicznej w sferę praw podmiotowych opiekuna ON. Naruszenie tych

zasad może uzasadniać zarzut niedopuszczalnego wkroczenia przez tę władzę w sferę

konstytucyjnie chronionych praw lub wolności jednostki, 'co w konsekwencji prowadzi do

stwierdzenia sprzecznego z porządkiem konstytucyjnym naruszenia tych praw lub wolności.
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Ponadto w sferze prawodawczej działalności Polski zasada ta stwarza w szczególności

obowiązek kształtowania prawa w taki sposób, by nie ograniczać wolności obywateli, jeśli tego

nie wymaga ważny interes społeczny czy indywidualny, chroniony Konstytucją, obowiązek

przyznawania obywatelom praw z jednoczesnym ustanowieniem gwarancji realizacji tych

praw, obowiązek stanowienia również prawa spójnego, jasnego i zrozumiałego dla obywateli,

dokonywania zmian w obowiązujących przepisach z zastosowaniem reguł stanowienia

przepisów przejściowych. Zabrania się tworzenia swoistych "pułapek prawnych", tzn. takie

uregulowania prawa, które mimo jasności przepisów ustawy pozwalają opiekunowi ON nabycie,.
praw, w tym własności, i w dobrej wierze zaufanie Polsce gwarancji ich respektowania,

j>o'czynienie życiowych wyrobów opierających się na nabytym prawie własności, po czym

dokonanie przez władze publiczne zmiany ustawy będącej wcześniej podstawą materialno-

prawną praw nabytych i stworzenie przeciwstawnych niż to miało wcześniej regulacji

prawnych z jednoczesnym pozbawieniem opiekuna ON nabytego prawa własności.

Protokół nr l art. l Konwencji, co zostało wielokrotnie podkreślone przez ETPC, dopuszcza co

prawda pozbawienie prawa własności (podobnie jest z Konstytucją RP, która nie definiuje

nabytego prawa własności jako prawa absolutnego), ale musi takie działanie władzy spełniać

warunki legalności i proporcjonalności. Za dopuszczalne wg ETPC jest takie działanie w

pozbawianiu prawa własności, które w konsekwencji będzie chronić interes publiczny,

definiowany przez władze krajowe przy respektowaniu innych wartości konstytucyjnych, np .

.celów społeczno-ekonomicznych, przy czym nie może dochodzić do sytuacji, w której nie

będzie zachowana zasada proporcjonalności działania, nadużywane będzie pozbawianie prawa

nabytego jednostki wobec innych możliwych form realizacji celu interesu publicznego, czy w

.końcu dokonywane będą pozbawienia praw nabytych bez możliwości dostosowania się

jednostki do nowej sytuacji. Co ważne, pozbawienie nabytych praw stanowiących własność

jednostki nie może zostać dokonane bez rekompensaty utraconych praw. Jeżeli już

dochodzi do ingerencji w prawa własności władze publiczne mają obowiązek nie dość, że

zadośćuczynić poniesionym stratom opiekuna ON toi również muszą dokonać tego z

rozsądnym, bliskim stracie terminie. Dodatkowo, jeżeli materią nabytego prawa własności
" .

opiekuna ON są jedyne jego środki do życia, to pozbawianie opiekuna ON tego prawa bez

'zapewnienra mu innych, realnych źródeł utrzymania (a nie wegetacji, powodującej

wyniszczenie dla organizmu ludzkiego) podczas procedowania organów krajowych stoi w

-sprzeczności z obowiązującym w tym zakresie wymogiem szczególnej staranności w sprawach

o zasadniczym znaczeniu dla właściciela prawa własności, czyli w omawianym przypadku

opiekuna ON.

Zarzucamy kwestionowanym przepisom ustawy zmieniającej również pogwałcenie art. 6 ust.

1 EKPC, w kontekście naruszenia zasady pewności prawnej. Uzasadnienie naruszenie tego

artykułu Konwencji wypływa z przyjętego powszechnie w demokratycznych państwach

prawnych zasad fundamentalnych, określających obowiązek przyznawania obywatelom praw z
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jednoczesnym ustanowieniem gwarancji realizacji tych praw, obowiązek stanowienia również

prawa spójnego, jasnego i zrozumiałego dla obywateli, a także wymogów takiego stanowienia i

stosowania prawa, by obywatel mógł układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na

skutki prawne, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji.

VIII.2 Konsekwencje pozbawienia opiekunów ON nabytych praw

własności

Pozbawienie opiekunów ON nabytego prawa własności z decyzji administracyjnej do

świadczenia pielęgnacyjnego, z jednoczesnym wprowadzeniem w przypadku nowych zasad

regulujących prawo do świadczenia pielęgnacyjnego sztucznego kryterium wiekowego

niepełnosprawnego (art. 17 ust. 1b), brak wprowadzenia kryterium dochodowego,

pozostawienie możliwości niepodejmowania bądź rezygnacji z zatrudnienia wobec

drastycznych ograniczeń ubiegania się o nowe świadczenie w postaci specjalnego zasiłku

opiekuńczego, miało na celu (wedle rządowego uzasadnienia projektu ustawy zmieniającej)

ograniczyć wydatki Polski na wsparcie opiekunów ON, gdyż najliczniejszą grupę

niepełnosprawnych stanowiły te osoby, które nabyły niepełnosprawność po ukończeniu wieku

określonego we wprowadzonym kryterium wiekowym.

Ukształtowane w ten sposób nowe prawo w postaci ustawy o świadczeniach rodzinnych, w

połączeniu z art. 11 ustawy zmieniającej, ingerującym w prawa słusznie nabyte (ust. 3 w zw. z

ust.1), stworzyło dla olbrzymiej rzeszy opiekunów ON swoistą "pułapkę prawną", której

stosować w państwie prawnym nie wolno. Opiekunowie dokonali, częstokroć wiele lat temu,

życiowych wyborów poświęcając się opiece nad ON, zawarli z państwem "umowę" na

podstawie obowiązującej ówcześnie ustawy, poświadczoną prawomocnymi decyzjami

administracyjnymi, na której to "umowie" oparli swoje życia rodzinne zawierzając państwu

stałość gwarancji jej realizacji, przy zastrzeżeniu wywiązywania się z tej "umowy" przez

obie strony. Demokratyczne państwo prawne nie zrywa "umów" a je przestrzega, szanuje

swoich obywateli i wolność decyzji przez nich podejmowanych, w tym również w szczególny

sposób chroni swoich obywateli, jeżeli zakres "umowy" dotyczy zasadniczych podstaw

bytowych.

Dopuszczenie do ingerencji w prawa nabyte opiekunów ON poza pozbawieniem praw

samych opiekunów wpłynęło druzgocąco nie tylko na życie opiekuna i brak zaufania tegoż

opiekuna do państwa jak i prawa, ale przede wszystkim na życie samego niepełnosprawnego,

do czego dopuścić nie powinna nie tylko rodzina ale przede wszystkim prawodawca. Opiekun,

który w wyniku ingerencji w prawa nabyte został ich pozbawiony stracił częstokroć jedyny,

dopuszczalny przez ustawę dochód, zatem będąc zmuszony działaniami prawodawcy powinien

na nowo pracować, aby mógł się utrzymać, a tym samym pozostawić swojego bliskiego

niepełnosprawnego bez niezbędnej opieki. Dopuszczenie do opisanej sytuacji rodzi

konsekwencje w postaci stworzenia realnego zagrożenia dla utraty zdrowia i życia ON, iak i
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ludzi z środowiska, w którym niepełnosprawni żyją (wypadki), a także do wywołanego

działaniem przez nieodpowiedzialne państwo narażenia opiekuna (bez jego winy) na brak

zabezpieczenia jego egzystencji, umożliwiającego mu zaspokojenie potrzeb bytowych (na

pozIomie co najmniej minimum egzystencjalnego, a nie wegetacji) .

.To odpowiedzialność opiekunów ON od dwóch miesięcy powoduje, że niepełnosprawni w

Polsce, w ilości co najmniej 150 000 osób mają jeszcze zapewnioną opiekę, ale dzieje się to

'kosztem zdrowia opiekunów, bo niedojadaną i nie leczą się, a ograniczone środki jakimi

dysponują ON są przeznaczane wyłącznie na potrzeby niepełnosprawnych. Do takiego stanu

państwo nigdy nie powinno dopuścić.

'w charakterystyce przedmiotowej regulacji prawnej nie można uznać, iż 6 miesięczny okres

przejściowy zapisany wart. 11 ust. l ustawy zmieniającej jest wystarczający dla uznania

legalności działa ustawodawcy z uwagi na powiązania opiekunów z niepełnosprawnymi

.osobami przez ciągłą, nieustającą, codzienną potrzebą niesienia im wsparcia. Niezależnie

od okresu przejściowego opiekunowie ON nie mogą pozostawić swoich niepełnosprawnych w

rodzinach bez należytej opieki z obiektywnych powodów, a ustawodawca nie wyszedł z żadną

realną formą zmiany tej sytuacji, ani dla opiekunów ON a tym bardziej dla

niepełnosprawnych.

Stworzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych specjalnego zasiłku opiekuńczego

również nie zaspokaja potrzeb bytowych pozbawionych praw słusznie nabytych opiekunów

ON, ponieważ wedle określonych regulacji prawnych, pozbawienie nabytego prawa własności

~otyczy decyzji, która przyznała prawo własności opiekunom ON na czas nieokreślony, a

regulacje prawne nowego specjalnego zasiłku opiekuńczego wprowadzają maksymalny 12

'miesięczny okres nabycia praw do niego. Dodatkowo opiekun ON (rodzina opiekuna oraz

.rodzina niepełnosprawnego ) ma spełniać kryterium dochodowe przy ubieganiu się o nowe

świadczenie, którego to wymogu nie posiadał w nabytym prawie własności do świadczenia

pielęgnacyjnego. Ponadto stawia się obecnie wymóg, sztucznie wykreowany przez

ustawodawcę, nastawiony na nieuprawnioną selekcję potencjalnych opiekunów kryterium

"rezygnacji z zatrudnienia" z umyślnie pozbawionym przez ustawodawcę zapisem

"niepodejmowania zatrudnienia", które było nie do przewidzenia w chwili kiedy pozbawieni

praw nabytych opiekunowie ON dokonywali swoich życiowych decyzji , stąd też nie mogli

dostosować się do prawa, które wówczas nie istniało. Dzisiaj, aby spełnić kryterium "rezygnacji

z zatrudnienia" opiekun, który świadczy od lat opiekę nad ON, musiałby szybko podjąć pracę

jak i szybko się z niej zwolnić (konieczność stałej opieki wymagana przez ON), aby wykazać

ustawodawcy, iż jest "właściwą" osobą do uzyskania prawa do specjalnego zasiłku

opiekuńczego oraz móc kontynuować opiekę nad ON. To absurd ustawy, aby faktyczny

opiekun ON miał tworzyć fikcję zatrudnienia dla spełnienia wymogu ustawy zapisanego jako

"rezygnacja z zatrudnienia". Takie prawo nie powinno być uchwalane .

.Stawiana skala nowych wymogów w tej nowei formie wsparcia stwarza wobec opiekunów,
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13.09.2013 r.

którzy mają już prawa nabyte pod rządem ustawy o świadczeniach rodzinnych obowiązującej

do 3l.12.2012 r., nieuprawnione bariery, przeciwstawne w części, aniżeli to było pod

wcześniejszą regulacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, i co gorsza wcześniej nie do

przewidzenia przed podjęciem przez wykluczonych opiekunów ON swoich decyzji życiowych.

Ingerencją w nabyte prawa własności, wywodzące się z prawomocnej decyzji

administracyjnej, ustawodawca pozbawił opiekunów ON jedynego źródła utrzymania l

ubezpieczenia. Znacząca grupa opiekunów ON została skazana na brak możliwości

korzystania z opieki zdrowotnej. Opiekunowie Ci nie mogą uzyskać ubezpieczenia przy

osobie niepełnosprawnej, a jeżeli tworzą z nią wspólne gospodarstwo domowe, to okazuje się,

że również nie mają możliwości uzyskania prawa do świadczeń zdrowotnych w ramach

ubezpieczenia społecznego, jeśli kryterium dochodowe nie spełnią ich rodziny. Mamy

potwierdzone przykłady, że w sierpniu część z opiekunów, pozbawionych praw nabytych do

świadczenia pielęgnacyjnego, mimo konieczności skorzystania z leczenia w POZ nie leczy

~(!) Wiemy o potwierdzonych przykładach, że do opiekunów wzywane jest pogotowie

ratunkowe, bo dochodzi do sytuacji zagrożenia życia (!) Opiekunowie Ci żyją poza

społeczeństwem, całkowicie i to już kolejny miesiąc.

Ustawodawca nie zapewnił opiekunom ON (mimo iż opieka nad niepełnosprawnym jest

swoistym rodzajem pracy) prawa do zasiłku dla bezrobotnych itp. świadczeń z chwilą

.wygaszenia z mocy ustawy wcześniej nabytych praw do świadczenia pielęgnacyjnego.

VIII. 3 Zasada proporcjonalności 1 sprawiedliwości społecznej.

Zagrożenia dla ON

Zasada proporcjonalności wg wnoszących petycję również nie została dochowana przez

Polskę. Opiekun pozbawiony praw nabytych ma w perspektywie pozostawienie bez opieki

niepełnosprawnego i poszukiwanie zatrudnienia, w tym czasie oddanie niepełnosprawnego do

Domów Pomocy Społecznej (dalej: DPS, czyli instytucjonalna opieka nad niepełnosprawnymi),

bądź życie z zasiłków Pomocy Społecznej, czyli w polskich realiach w skrajnym ubóstwie

(państwo skazało opiekunów ON na wyniszczenie ich zdrowia, kiedy przyszło im utrzymywać

.się w lipcu i sierpniu z kwot rzędu 300 zł na miesiąc, jakie można uzyskać w różnych

regionach Polski z Pomocy Społecznej i to łącznie już z dwóch tytułów tj. zasiłku okresowego

spowodowanego ubóstwem oraz zasiłku celowego na zakup żywności, z czego muszą

dodatkowo ponieść jeszcze koszty związane nie tylko z wyżywieniem ale i opłatami na czynsz,

media itd., zatem mają wyżywić się z kilkudziesięciu złotych). Nagminne przekazywanie

.niepełnosprawnych w faktycznych uwarunkowaniach polskich wymagałoby ze strony państwa

budowę nowych DPS co spowodowałoby znaczący wzrost kosztów, niewsnółmiernie

wyższych niż kwota świadczenia pielęgnacyjnego wraz z opłaconymi składkami rentowo-

emerytalnymi oraz zdrowotnymi. Szacuje się w różnych źródłach, iż koszt utrzymania ON w

państwowych DPS, współfinansowanych teoretycznie przez gminy, a faktycznie gminy nie
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posiadają żadnych środków na ten cel i próbują obciążać kosztami ON oraz jej rodzinę, która

częstokroć nie jest w stanie ponieść takich wydatków, natomiast wszczynane są wobec nich

postępowania egzekucyjne, jest na poziomie od 3500 do 4500 zł miesięcznie, czas oczekiwania

w kolejce na miejsce w takich placówkach to nawet 24 miesiące, przy czym występuje

c~r~niczny brak wolnych miejsc w wielu rejonach kraju (dla przykładu w Wałbrzychu na 120

000 (!) mieszkańców jest jeden DSP i dysponuje bagatela 48 (!) miejscami, wszystkie zajęte;

d~a ON z chorobami psychicznymi nie ma w ogóle zorganizowanej pomocy w tym mieście; w

innej miejscowości sytuacja podobna: w gminie Bydgoszcz, ON wymagające całodobowej

opieki z powodu choroby Alzheimera mogą "liczyć" na 15 (!) miejsc, wszystkie zajęte itd.), a

w przypadku ON leżących z poważnymi dolegliwościami, koszty urastają do kwot ponad 6000

'~ł i są realizowane tylko w prywatnych jednostkach i to nie każdych, i najczęściej oddalonych

od miejsca zamieszkiwania rodziny wiele kilometrów, co utrudnia a czasami uniemożliwia

rodzinie kontakty osobiste z ON, podczas gdy sumaryczna pomoc dla opiekuna ON z tytułu

,świadczenia pielęgnacyjnego 1 opłacanych ubezpieczeń rentowo-emerytalnych oraz

zdrowotnych wynosi do 30.06.2013 r. 709,9 zł miesięcznie a od 01.07.2013 r. 846,42 zł

miesięcznie).

Gdyby l lipca 2013 r. wykluczeni przez państwo opiekunowie, których jest w Polsce około

150 000 zdecydowali się oddać jednocześnie niepełnosprawnych członków swoich rodzin do

DPS okazało by się w ciągu jednego dnia, że rodziny w Polsce zostały same, bo państwo jest

niewydolne, a wolne miejsca w tych "domach" to czysta fikcja i nie ma żadnej realnej

alternatywy dla ON, którzy w przeważającej części wymagają całodobowej pomocy (a nie

doraźnej) jak pozostawanie ON pod opieką rodziny, przy czym państwo właśnie rodzinie

.wypowiedziało umowę w trybie natychmiastowym, więc gdzie mają podziać się ON? Gdzie

jest ustawowe i konstytucje zabezpieczenie egzystencji ON w Polsce? W ustawie o pomocy

społecznej, która "idealnie" funkcjonuje, ale na "papierze"?

W Polsce wartości egzystencjalne ON w stopniu znacznym nie sa zabeznieczone

potrzebom egzystencjalnym ON państwo nie chce sprostać, a ustawa o pomocy społecznej nie

jest realizowana w wymaganym zakresie jeżeli dochodzi do ustawicznej niewydolności

pomocy systemowej ustawy.

W Polsce me buduje SIę DPS, a miejsca są zwalniane dopiero wraz ze śmiercią

pensjonariusza, stąd te "komitety kolejkowe" i okresy oczekiwań. Opieka krótkotrwała to

niewystarczająca forma wsparcia dla ON. Dwie godziny pracy pracownika socjalnego dziennie

nie rozwiązuje problemu ON ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Również praca

wolontariuszy nie jest wyjściem z trudnej sytuacji dla ON. Należy bezwzględnie pamiętać, że

m0'Ya jest tutaj o ludziach, którzy są niezdolni do samodzielnej e2zystencji, oni nie

potrzebują zrobienia zakupów czy wyniesienia śmieci itp. (chociaż i tego sami nie zrobią), oni

potrzebują. opiekuna do zapewnienia funkcii żvciowvch i to każdego dnia. Rodzinne domy
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pomocy, będące alternatywą ustawy o pomocy społecznej dla DPS, to kolejna niewydolna

forma wsparcia, gdyż trzeba wiedzieć, że na przełomie kilku lat w Polsce zostało utworzonych

nowych około 20 (!) miejsc dla ON.

Tu nie ma proporcji zachowanych: potrzeby egzystencjalne ON wobec realnych form wsparcia

państwa.

Nie dość że państwo nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań zapewniając

właściwą, dostępną pomoc instytucjonalną, to kosztami tej zorganizowanej opieki nad ON chce

obciążać wyłącznie ON i jednocześnie jej rodzinę, zaś ze swojego zobowiązania, czyli

pokrywania kosztów potrzeb egzystencjalnych ON, nie wywiązuje się finansowo, ponieważ

gminy nie posiadają na ten cel właściwych środków.

Trzeba również pamiętać, iż rozwiązaniem dla ON leżących me są dzienne formy

zorganizowanej pomocy, gdyż przewożenie (codzienne) tych osób jest niemożliwe bądź

niewskazane.

Bilans zysków i strat dla Polski jest korzystniejszy przy zachowaniu opiekunów przy

niepełnosprawnych, w dodatku życie niepełnosprawnego w rodzinie ma lepsze skutki dla jego

zdrowia psychicznego aniżeli przebywanie w DPS, które wg ON oraz ich opiekunów uznane są

za "umieralnie", w których ON wykluczone są ze społeczeństwa, nie mają zapewnionej

wystarczającej indywidualnej opieki, a często naruszane są ich prawa człowieka i godność

?sobista i nie mają codziennego kontaktu ze swoją rodziną. Gdyby zaś opiekunowie

zdecydowali się nie porzucać opieki nad niepełnosprawnymi Polska również poniesie tego

skutki finansowe w postaci wydatków na zasiłki celowe czy okresowe wypłacane przez Pomoc

Społeczną dla opiekunów ON, koszty administracyjne na postępowania odwoławcze

opiekunów, postępowania sądowe, docelowo na odszkodowania z tytułu bezprawnego

_pozbawienia opiekunów ON praw nabytych. Innymi słowy, pozbawienie praw nabytych

opiekunów ON nie spowoduje oszczędności w budżecie krajowym, gdyż pojawią się nowe,

dotychczas nie istniejące koszty, albo ze strony niepełnosprawnych w DPS albo przez

ubieganie się przez opiekunów ON o Pomoc Społeczną i ich wystąpień o swoje prawa nabyte.

Działania władz krajowych są podyktowane zatem jedynie dążeniem do przeprowadzenie

podziału ON (i ich opiekunów), przez wprowadzenie kryterium wiekowego, dokonując

nieuprawnionego poróżnienia niepełnosprawnych w swoich uprawnieniach do jednakowego

"traktowania i iluzorycznym przekonaniem, iż dokonuje oszczędności, gubiąc po drodze istotę

regulacji - pomoc osobom niepełnosprawnym i ich dobro.

Samo powołanie się na "kryzys gospodarczy" czy trudną sytuację budżetu państwa nie

zasługuje na uznanie za przekonujący argument, konstytucyjnie uzasadniający na przyzwolenie

w ingerencję ustawy w prawa nabyte, różnicujące sytuację opiekunów ON. Waga interesu

finansowego państwa jest nieproporcjonalnie niższa od wagi interesów osób, których

niepełnosprawność powstała po przekroczeniu kryterium wiekowego, oraz ich opiekunów.
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Odmowa pomocy w zaspokojeniu potrzeb egzystencjalnych ON (oraz ich opiekunom) nie może

być w tym przypadku usprawiedliwiana koniecznością wprowadzenia mechanizmów

.oszczędnościowych w budżecie państwa. Naganne jest szukanie oszczędności za wszelką cenę

zwłaszcza tam, gdzie normy rangi konstytucyjnej zapewniają określone prawa czy gdzie

~gzystencja osób słabszych zdrowotnie jest ciężko naruszona. TK formułował wielokrotnie

obowiązek stosowania zasady sprawiedliwości społecznej, określając ją jako dyrektywę

programową, która ma za zadanie określić aktywność państwa i jego organów w stosunkach

wewnętrznych państwa, zatem przestrzeganie jej jest bezwzględnie konieczne. TK również

stwierdził, że stan sprawiedliwości społecznej zostanie osiągnięty dzięki "korekcie zasady

rownosci na korzyść obywateli będqcych w naj trudniejszej sytuacji ekonomicznej" (por.

orzeczenie TK z dnia 28 V 1986, U 1/86, OTK 1986 s. 32-52).

VIII.4 Wniosek RPO do TK. Stanowisko Komisji Ustawodawczej

Sejmu RP
O nielegalności działania władz Polski dowodzi się także we wniosku RPO do TK, który

został sformułowany w wyniku podjętej, zorganizowanej akcji powiadamiania Rzecznika przez

pokrzywdzonych opiekunów ON z prośbą o interwencję. Wniosek ten, z dnia 24.06.2013 r.

oznaczony sygn. K27/13 dowodzi niekonstytucyjności art. 11 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy

zmieniającej z art. 2 Konstytucji RP (z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony

praw nabytych).

. Wniosek RPO, w części dotyczącej zaskarżonych przepisów, jest popierany opiekunów ON

wnoszących petycję, przy czym w Naszym uznaniu jest zbyt powściągliwy w postawionych

zarzutach wobec szeregu innych niekonstytucyjnych artykułów ustawy o świadczeniach

rodzinnych.

Dzisiaj już wiadomo, że Komisja Ustawodawcza Sejmu RP przyznała rację RPO uznając, iż

kwestionowane przez Rzecznika przepisy ustawy zmieniającej w jej opinii są niezgodne z art.

2Konstytucji RP (OPINIA nr 250 Komisji Ustawodawczej, uchwalona w dniu 28 sierpnia 2013

/. dla Marszałka Sejmu RP w sprawie wniosku RPO - sygn. akt K27/13).

IX. Podsumowanie
Reasumując, specjalny zasiłek opiekuńczy, to iluzoryczna do osiągnięcia forma wsparcia,

która nie zastępuje świadczenia pielęgnacyjnego, a jest sztucznym tworem ustawy o

świadczeniach rodzinnych, określonym tak, aby znikoma ilość rodzin, w których pozostają ON

mogła zostać wsparta przez państwo, kosztem zwiększonej pomocy grupy osób

niepełnosprawnych, którzy nabyli niepełnosprawność przed ukończeniem sztucznego kryterium

wiekowego. Wobec takich regulacji rangi ustawy wyrażamy swój stanowczy sprzeciw,

Wykazany w niniejszej petycji i w oczekiwanych, wyargumentowanych zmianach ustawy o

'świadczeniach rodzinnych.
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Sprzeciwiamy się takiemu ujęciu przepisów, w którym świadczenie opiekuńcze, będzie

"nagrodą dla wybrańców". U podstaw regulacji ustawy musi być zaakcentowana ON i

niesienie jej pomocy, jako dobro nadrzędne, bez dyskryminacji bądź faworyzacji, bo tylko

taki dopuszczalny jest cel świadczenia opiekuńczego, dzięki któremu ON ma fizyczne, stałe

wsparcie opiekuna. Ustawodawca nie powinien tworzyć problemów, sztucznych problemów,

winien pomagać a nie przeszkadzać, nie doprowadzać do rodzinnych dylematów, czy w tym

miesiącu rodzina wykupi leki, wyroby medyczne, środki higieny, będzie w stanie wyżywić się

cały miesiąc (bo obecnie są przez Nas odnotowane przypadki, że opiekunowie i ON w Polsce

po 1 lipca 2013 r. nie mają nawet na chleb i jest im wstyd za sytuację, w której żyją a

jednocześnie czują złość, że do takiej sytuacji doprowadziło ich państwo), czy będzie ją stać na

transport ON do lekarza czy zrobienie dodatkowych badań itd.

, Cały system pomocowy instytucji świadczenia opiekuńczego ma wspierać, a nie utrudniać,

nie niszczyć więzi rodzinnych, musi być prosty i przejrzysty, bo tylko taki jest elastyczny.

.Niedopuszczalne jest, aby uszczegółowione przepisy pomijały indywidualne przypadki

rodzinne, doprowadzając taką rodzinę do alienacji. Państwo winno być wdzięczne, że

członkowie rodzin kierując się więziami rodzinnymi nie porzucają masowo swoich bliskich w

potrzebie. Takiej sytuacji jednak nie można wykluczyć, gdyż opiekun, musi oprócz środków do

życia mieć zapewnioną opiekę zdrowotną oraz zabezpieczenie społeczne w postaci opłacanych

.składek emerytalno-rentowych. Nie tylko zatem wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wobec

specjalnego zasiłku opiekuńczego jest istotna, ale także zróżnicowana w związku w tytułem

świadczenia wysokość opłacanych składek, które muszą być jednakowe w każdym przypadku,

,ame są.

Żadne racjonalne przesłanki nie przemawiają za przyznawaniem iluzorycznego do uzyskania

specjalnego zasiłku opiekuńczego na "okres zasiłkowy", stąd też taka regulacja prawna nie

'zasługuje na aprobatę. ON mają częstokroć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności "na

stale", bo w wyniku ustaleń Zespołów ds Orzekania o Niepełnosprawności ich stan zdrowia

·nigdy nie poprawi się, a wymóg uczestnictwa opiekuna w życiu niepełnosprawnego jest

nieograniczony w czasie, jest bezterminowy (do czasu śmierci ON). Nieludzkim działaniem

[zapisów ustawy jest stworzenie sytuacji, aby ON miała borykać się z problemem ,jak długo"

będzie mogła jeszcze mieć opiekuna przy sobie, jeśli musi go mieć zawsze, bo jest osobą stale

zależną·

Obowiązkiem państwa jest szanowanie umów określonych w prawomocnych decyzjach

administracyjnych, powstałych pod zarządem ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu

obowiązującym do 31.12.2012 r. Obywateli, dokonywanych przez nich wyborów życiowych,

trzeba traktować z powagą, jeśli tego samego się od nich oczekuje. Jeżeli państwo będzie

żerować na ludziach niszcząc im życie przez zmianę ustawy i pozbawiających ich praw słusznie

nabytych, to realnym zagrożeniem staje się, że Ci obywatele uczynią to samo wobec państwa-

żaden przepis nie będzie przez nich respektowany, tak 'samo jak państwo nie respektuje

indywidualnych zobowiązań, stanowiących podstawę prawną do przewidywalnego
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"Tak nie można (!) To są ludzie wymagający wsparcia (!)"

decydowania przez obywatela o swoim życiu rodzinnym i osobistym.

Państwo winno dołożyć wszelkich starań, aby tworzyć przepisy sprawiedliwe społecznie,

proporcjonalne, szanujące dobro rodziny, dobro małżeństwa, przede wszystkim dobro

.niepełnosprawnego poprzez umożliwienie mu życia w rodzinie wraz opiekunem będącym

członkiem rodziny, który jest akceptowany przez osobę niepełnosprawną i do którego

niepełnosprawny ma zaufanie i wobec którego nie odczuwa wstydu.

Konieczność zwiększenia środków na pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych nie może

odbywać się kosztem jednych, dla drugich, a winna być zaspokajana zwiększeniem środków

wobec faktycznych potrzeb, bo to jedna z funkcji państwa i wbrew sugestiom rządowych czy

ministerialnych uzasadnień znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych jest

nieracjonalnie gorszym dla ON i droższym dla budżetu państwa rozwiązaniem, jeśli w końcu

dojdzie do masowego porzucenia ON w potrzebie, a w konsekwencji niewspółmiernie

wyższych obciążeń dla państwa niż to ma miejsce w obecnej sytuacji. Przedstawione w petycji

postulaty są tańszym dla państwa i lepszym dla ON rozwiązaniem. Państwo nigdy nie powinno

doprowadzać do zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych do takiej postaci jak to ma

.miejsce obecnie i to bez ścisłych konsultacji z ON i reprezentującymi ich opiekunami.

Dla opiekunów ON oraz samych ON w obecnym kształcicie ustawa o świadczeniach

rodzinnych, w powiązaniu z art. 11 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy zmieniającej, to próba

wynaturzenia roli opiekuna, będącego członkiem rodziny ON. Państwo broniąc ustawy o

świadczeniach rodzinnych w obecnym zapisie doprowadzi w końcu do zerwania więzi

rodzinnych. Znamy potwierdzone przykłady, że w Polsce w Ośrodkach Pomocy Społecznej

doprowadzeni do ostateczności opiekunowie pozbawieni środków do życia, cierpiący nędzę i

częstokroć żyjący w depresji, przywozili swoich niepełnosprawnych i ich porzucali (!) ze

.swojej bezradności.

Ile dramatów jeszcze musi jeszcze powstać, aby dotarła do ustawodawcy wiadomość:

Każdy ma swoją godność, niezależnie od funkcji społecznych czy zawodowych i każdego

można doprowadzić do ostateczności.

Opiekunowie ON to nie są przypadkowe osoby w rodzinach. To są ludzie, którzy poświecili

swoje całe życie, bo nie mogli patrzeć obojętnie na ból, samotność, nieporadność swoich

bliskich. To są ludzie, którzy nie dla pieniędzy a dla swoich bliskich poświęcili siebie. Ale żyć

muszą, ale jeść muszą, ale leczyć się muszą, ale mieć wsparcie na przyszłość też muszą, bo bez

tego sami staną się inwalidami bez żadnych świadczeń. Opiekunowie ON mają szereg innych

potrzeb, o których ciężko im nawet myśleć w obecnej sytuacji, a które staną się przedmiotem

rozmów z przedstawicielami władzy w niedalekiej przysz1ości.

Nikt nie ma prawa tym osobom mówić czvm iest miłości, bo gdyby nie ona staliby sie oboietni
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Rodzina czy prywatny biznes - to jest obecny dylemat ustawodawców,

na który My znamy odpowiedź:

3x TAK Rodzina (!)

na los ON tak jak państwo, które wprowadziło zmiany w przepisach od l stycznia 2013 r.

To samo dotyczy odpowiedzialności. Każdy opiekun ON wie co to znaczy, ile to kosztuje pracy

i poświęcenia, jakie ograniczenia w życiu osobistym opiekuna powoduje. Te wszystkie kwestie

są znanym opiekunom ON stanem - to jest Nasze poświęcenie, to jest Nasza funkcja, którą

świadomie obraliśmy - państwo chce te elementarne ludzkie uczucia zabić, doprowadzić do

rozłąki opiekuna z osobą niepełnosprawną. Opiekunowie nie po to wiele lat temu zrezygnowali

,z aktywności zawodowej, aby dzisiaj państwo przymuszało ich do pozostawienia swoich

bliskich, którym poświęcili się, bo to jest wykorzystywanie opiekunów i gra na ich uczuciach .

. Nie akceptujemy, aby prywatny biznes w branży usług opiekuńczych był wprowadzany do

Naszych domów zamiast wsparcia członków rodzin, którzy podjęli się trudu niesienia opieki

swoim bliskim niepełnosprawnym.

Nie ma przyzwolenia, aby obce dla ON osoby (firmowe "opiekunki") wkraczały w mir

domowy urządzając z Naszych domów otwarty szpital. Tylko w nieodpowiedzialnych

wyobrażeniach ktoś może sądzić, że Nasi niepełnosprawni członkowie rodzin staną się

"produktem" na rynku, że Nasze domy staną się miejscem działalności prywatnych agencji
,

opiekuńczych, które państwo planuje wspomagać (na wspomaganie takich form prywatnej,

firmowej pomocy środki w budżecie państwo "znalazło", dla opiekunów ON już nie, bo tych

wyrzuca po latach świadczonej opieki na bruk i to członków rodzin), czyli kolejny raz chce

wydawać fmanse na pośrednika, trwonić niegospodarnie publiczne środki, które będą lokowane

'na kontach prywatnych firm, które z zasady funkcjonowania podmiotu gospodarczego

nastawione są na zysk. Charytatywni, bo przy symbolicznym koszcie (wobec pełnionej funkcji

'społecznej) do 30.06.2013 r. 709,9 zł miesięcznie a od 01.07.2013 r. 846,42 zł, byli do tej pory

t opiekunowie ON, którzy 7 dni w tygodniu byli "w pracy", bez prawa do urlopu, bez prawa

nieprzerwanego odpoczynku czy nawet snu, bez prawa do życia osobistego.

*Zgodnie z wymaganiami art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uprzejmie
informujemy, że w Kancelarii Senatu gromadzone są dane osobowe - imię i nazwisko, adres - dobrowolnie przez Pana/Panią przedstawione, a także
informacja o problemieprzedstawionym w liście.
Zbiór danych prowadzony jest w celach ewidencyjnych. Dane osobowe przekazywane są innym organom i instytucjom jedynie w zakresie niezbędnym do
wyjaśnienia zgłoszonej sprawy. Ma PanilPan prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Iwona O. ,Roman IL
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