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Szanowna Pani Marszałek! 

Zgodnie z art. 191 i 192 Regulaminu Sejmu RP przesyłam interpelację poselską  

w  sprawie  podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji w jakiej znaleźli się  

Opiekunowie Dorosłych Osób Niepełnosprawnych po wejściu w życie ustawy o zmianie 

ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 7 grudnia 2012 r.  - do Ministra  Pracy i Polityki 

Społecznej.  

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracam się do Pana w imieniu Opiekunów Dorosłych Osób Niepełnosprawnych, 

którzy w dniu 1 lipca br. stracili możliwość pobierania przysługujących im do tej pory 

świadczeń pielęgnacyjnych na mocy ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 roku. 

Nowe przepisy zawężają krąg osób, które mogą pobierać świadczenia pielęgnacyjne, 

do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do 

ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie 

później niż do ukończenia 25. roku życia. Podział ten wydaje się być nienaturalny oraz 

krzywdzący, bowiem czym różni się niepełnosprawność osoby np. 30-letniej, która zaczęła 

chorować przed ukończeniem 18. bądź 25. roku życia od osoby cierpiącej na to samo 

schorzenie, będącej w tym samym stadium choroby lecz z początkiem choroby lokowanym w 

okresie czasowym po przekroczeniu w/w kryteriów wiekowych? 

Przepisy te stawiają Opiekunów Dorosłych Osób Niepełnosprawnych w trudnej 

sytuacji, ponieważ zostają postawieni przed dylematem, z jednej strony ciężko chorzy, 

najbliżsi członkowie rodziny natomiast z drugiej, widmo życia, już i tak ciężkiego,  jakie ich 

czeka jeśli nie podejmą pracy zarobkowej oraz wiążący się z tym los bliskich, potrzebujących 

ciągłego wsparcia i pomocy, pozostawionych samym sobie. Do tej pory, w świetle wcześniej 

obowiązujący przepisów podjęcie decyzji o rezygnacji z zatrudnienia było o tyle łatwiejsze, że 

każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych, który podjął się opieki i spełniał szereg 



wymogów ustawowych mógł liczyć na państwową pomoc w postaci świadczenia 

pielęgnacyjnego, wypłacanego w kwocie 520 zł miesięcznie, oraz opłacenie składek 

emerytalno-zdrowotnych od tej kwoty świadczenia. 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z sytuacją w jakiej znaleźli się Opiekunów Dorosłych Osób 

Niepełnosprawnych, kieruję do Pana następujące pytania: 

1. Czy resort planuje wprowadzenie ponownych zmian w ustawie dot. świadczeń 

rodzinnych bądź podjęcie działań mający na celu rozwiązanie problemów, które 

pojawiły się z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku? 

 

2. Czy resort przewiduje jakąś formę pomocy dla osób, które utraciły możliwość 

pobierania przysługujących im do tej pory świadczeń pielęgnacyjnych? 

 


