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Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie 

pielęgnacyjne – zakłada propozycja przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci. 

  

Propozycje ministerstwa przedstawiła w poniedziałek wiceminister Elżbieta Seredyn na 

spotkaniu z przedstawicielami środowisk osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. – 

Przygotowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na najważniejszy postulat opiekunów 

osób niepełnosprawnych – powiedziała wiceminister Serdyn.  

  

Proponowane zmiany zakładają, że świadczenie pielęgnacyjne otrzymają wszystkie osoby, 

które zrezygnują z pracy (lub jej nie podejmą) z powodu opieki nad niepełnosprawnym 

członkiem rodziny. Ich dochód na osobę w rodzinie nie będzie mógł jednak przekroczyć 1 

tys. zł. 

  

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie opiekunom niepełnosprawnych 

dzieci. Opiekunowie dorosłych otrzymują zasiłek dla opiekuna lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy. – Opiekunowie pobierający dzisiaj świadczenia zachowają prawa nabyte. Każdy 

będzie mógł wybrać, czy woli otrzymywać wsparcie na nowych czy na dotychczas 

obowiązujących zasadach – tłumaczy wiceminister Seredyn. 

  

Wysokość świadczenia będzie zależała od wieku osoby, którą zajmuje się opiekun. 

Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 lat (lub 25 lat, gdy się uczą) otrzymają na rękę 

1200 zł (brutto 1638 zł) w 2015 r. oraz 1300 zł (brutto 1774 zł) od 2016 r. Po przekroczeniu 

tego wieku świadczenie opiekuńcze wyniesie 800 zł (brutto 1092 zł). Dla porównania: zasiłek 

dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wynoszą obecnie 520 zł (brutto 710 zł). 

  

  

 
  



Na tym nie koniec zmian. Zakłada się, że każdy z opiekunów osób niepełnosprawnych może 

otrzymać świadczenie, gdy zrezygnuje z pracy. Obecnie osoby opiekujące się osobami 

niepełnosprawnymi mogą otrzymać wyłącznie jedno świadczenie, nawet jeśli oboje 

zrezygnowali z pracy. 

  

 
  

Świadczenie opiekuńcze będą mogli dostać także emeryci i renciści. Obecnie takiej 

możliwości nie mają. Będzie ono jednak wypłacane w wysokości różnicy między kwotą 

świadczenia a kwotą pobieranej emerytury lub renty.  

  

Propozycja ministerstwa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. – Trybunał wytyczył 

ramy prawne, w jakich możemy się poruszać. Za kluczowe uznał stworzenie całościowego 

systemu wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, uwzględniającego możliwości 

budżetu państwa i szanującego prawa nabyte osób już pobierających świadczenia. 

Zaproponowane rozwiązania odpowiadają na te wytyczne – powiedziała wiceminister 

Seredyn. 

  

Nowe zasady mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2015 r. Propozycje zmian ministerstwo 

przekaże wkrótce do konsultacji społecznych.   
 


