
Dezyderat nr 17 
Komisji do Spraw Petycji do Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie możliwości podniesienia wysokości wcześniejszych emerytur 
z tytułu sprawowania opieki nad osobą – dzieckiem niepełnosprawnych 

w stopniu znacznym 
z dnia 15 listopada 2016 r. 

 

Komisja do Spraw Petycji na posiedzeniu w dniu 19 października 2016 
r., rozpatrzyła petycję w sprawie podniesienia wysokości wcześniejszej emerytury 
z tytułu sprawowania opieki nad osobą - dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu 
znacznym. 

Podmiot wnoszący petycję zwrócił uwagę, że rodzice, którzy nabyli 
wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi są 
w gorszej sytuacji niż rodzice, którym przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. 
Pobierają bowiem oni niższe emerytury niż świadczenie pielęgnacyjne, które 
w ostatnim czasie wzrosło do 1300 zł. Dotyczy to osób, które nabyły 
świadczenia na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 
1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników 
opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki. Osoby te nabyły prawo 
do emerytury nim zaczęły obowiązywać świadczenia pielęgnacyjne. 

Komisja do Spraw Petycji dostrzegając ten problem, zwraca uwagę, że 
ustawodawca wykluczył możliwość nabycia świadczenia pielęgnacyjnego 
przez osoby, które mają ustalone prawo do emerytury. 

W VII kadencji Sejmu zaprojektowano rozwiązania łagodzące te 
dysproporcje, jednak z uwagi na zakończenie kadencji prace nad nimi nie 
zostały dokończone. W wypracowywanym projekcie ustawy zakładano 
wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 
świadczenia pielęgnacyjnego a kwotą pobieranej emerytury lub renty. 

Zdaniem Komisji do Spraw Petycji postulat wskazany w petycji ma 
duże znaczenie dla zabezpieczenia bytu materialnego opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Kierując niniejszy dezyderat Komisja wychodzi 
z założenia, że uzasadnione jest zniwelowanie istniejących różnic w zakresie 
świadczeń przysługujących osobom w analogicznej sytuacji – osób 
opiekujących się niepełnosprawnymi. 

 

Komisja zwraca się o wnikliwą analizę opisanego problemu oraz 
odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy rząd dostrzega zasygnalizowany problem? 



2. Czy rozważane jest dokonanie zmian w zakresie możliwości nabycia 
części świadczenia pielęgnacyjnego i jednoczesnego pobierania 
świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych? 

3. Jaki byłby szacunkowy koszt rozwiązań postulowanych w petycji? 

4. Czy ewentualne zmiany obejmą tylko emerytów, którzy nabyli 
świadczenie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 
maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury 
pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki? 

Jeśli w wyniku przeprowadzonych analiz i ocen zostanie potwierdzona 
potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach prawa w wymienionym zakresie 
– Komisja zwraca się do Pani Premier o przygotowanie odpowiedniego 
projektu oraz skierowanie go do Sejmu RP.  

 

 

Przewodniczący Komisji  

(-) Sławomir Jan Piechota 


