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Odpowiadając na elektroniczną korespondencję z dnia 22 listopada 2021 r., przesłaną 

do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie postulatów dotyczących zmian 

w warunkach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, uprzejmie informuję; 

 

Zgodnie z obowiązującym od ponad 17 lat, art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111z późn. zm.), 

świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

przysługuje: 

1) matce albo ojcu, 

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób  

o znacznym stopniu niepełnosprawności 

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
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niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

W związku z powyższym, celem świadczenia pielęgnacyjnego od początku jego 

funkcjonowania, tj. od ponad 17 lat, jest wsparcie materialne dla osób, które nie podejmują lub 

rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności sprawowania 

opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest więc częściowa rekompensata finansowej utraty 

dochodów spowodowanej niemożnością podjęcia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem 

rodziny. Świadczenie pielęgnacyjne ma zatem co do zasady zrekompensować brak dochodu 

z pracy, której nie może podjąć osoba sprawująca opiekę, mimo zdolności do pracy. Z tego też 

względu wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest odpowiednikiem wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę netto i z tego też względu podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Ponadto należy wskazać, że świadczenie pielęgnacyjne przysługujące obecnie 

w wysokości 1971 zł miesięcznie jest najwyższym świadczeniem w ramach zabezpieczenia 

społecznego, w całości finansowanym z budżetu państwa. Zgodnie z opublikowanym w dniu 

8 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2021 r. poz. 1021) obwieszczeniem Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wysokości świadczenia 

pielęgnacyjnego w roku 2022, kwota świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2022 r. będzie 

wynosić 2119 zł miesięcznie. 

 

W związku z powyższym, osobom wykonującym działalność zarobkową świadczenie 

pielęgnacyjne nie przysługuje, gdyż byłoby to sprzeczne z celem tego świadczenia, jakim jest 

częściowe zrekompensowanie dochodów, które opiekun utracił na skutek rezygnacji 

z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej lub z powodu jej niepodejmowania w związku 

z koniecznością zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny. 

Istotne jest również, że przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione  

od spełnienia kryterium dochodowego. 
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Dodatkowo, za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, co do zasady opłacane są 

co miesiąc, także ze środków budżetu państwa, składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe oraz zdrowotne od podstawy odpowiadającej wysokości ww. świadczenia - co 

umożliwia opiekunom osiągnięcie stażu ubezpieczeniowego mającego wpływ na prawo  

do przyszłych świadczeń emerytalnych, a na bieżąco prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Niezależnie od powyższego stanu prawnego, należy wskazać, że realizacja 

postulowanych zmian zgłaszanych przez środowiska osób niepełnosprawnych, m. in.  

w warunkach przyznawania świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest kwestią 

niezwykle istotną, nie mniej jednak wymaga rozwiązań systemowych. 

Należy przy tym zauważyć, że głównym postulatem opiekunów osób 

niepełnosprawnych jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 

2014 r., sygn. akt K 38/13, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 

ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. 

Od realizacji ww. wyroku zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów 

niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową  

lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu 

członkowi rodziny. 

Co istotne, realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych osób 

niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności, w oparciu 

o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób niepełnosprawnych - osób faktycznie 

niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna 

uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych.  

W związku z powyższym, ewentualne wprowadzenie zmian zgłaszanych przez 

środowiska osób niepełnosprawnych w warunkach przyznawania świadczeń opiekuńczych, 

w tym dotyczących kwestii aktywności zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, będzie możliwe do zrealizowania  

po wcześniejszym uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń 

opiekuńczych, tj. realizacji ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w oparciu 

o zreformowane orzecznictwo o niepełnosprawności.  
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  Tak więc, ewentualne wprowadzenie zmian w warunkach przyznawania świadczeń 

opiekuńczych będzie możliwe do zrealizowania po wcześniejszym uregulowaniu kwestii 

podstawowej dla kształtu systemu świadczeń opiekuńczych, tj. realizacji ww. wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o zreformowane orzecznictwo o niepełnosprawności.  

 

 

Olgierd Podgórski 

 Dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej 

 
/-podpisano cyfrowo/ 
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie kierowanej do  

MRiPS korespondencji (dane zebrane od osoby, której dotyczą) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

poniżej przekazuję następujące informacje: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, 00-513 Warszawa. 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: 

info@mrips.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w 

zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem poprzez adres 

mailowy: iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia przesłanej do MRiPS 

korespondencji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO.  

ODBIORCY DANYCH 

  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom na 

podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji, instytucjom 

kontrolnym, podmiotom lub osobom fizycznym występującym z wnioskiem o 

dostęp do informacji publicznej). 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji 

dokumentów wchodzących do narodowego zasobu archiwalnego.  

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania 

ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, W 

TYM PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym profilowaniu 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / 

Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest 

warunkiem rozpatrzenia korespondencji  

https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA
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